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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um hollustumerkið Skráargatið, 22. mál.

Neytendasamtökin ítreka fyrri afstöðu sína, sbr. umsögn sem send var vegna sömu 
þingsályktunartillögu fyrr á árinu Samtökin furða sig á því hversu erfiðlega gengur að 
koma þessu máli í gegn en þau hafa, frá árinu 2008, ítrekað lagt til við stjórnvöld að 
Skráargatið verði innleitt hér á landi.

Ástæðan fyrir því að Neytendasamtökin hafa lagt áherslu á innleiðingu Skráargatsins 
er að merkið auðveldar neytendum að velja hollan mat. Settar eru ákveðnar kröfur 
um magn sykurs, fitu, salts og trefja og einungis hollasta/hollustu matvörurnar í 
hverjum flokki fá að bera merkið.

Þótt gefnar séu út opinberar ráðleggingar um mataræði getur verið erfitt að fylgja 
þeim. Upplýsingar á umbúðum eru oft villandi eða þeim ábótavant. Sem dæmi er ekki 
skylt að gefa upp saltinnihald á unnum vörum nema á kjötvörum og upplýsingar um 
viðbættan sykur koma sjaldnast fram. Vandséð er hvernig fólk á að geta borið ábyrgð 
á eigin heilsu ef það hefur ekki aðgang að svo mikilvægum upplýsingum.

Eins og fram kemur í þingsályktunartillögunni er offita að verða eitt alvarlegasta 
heilbrigðisvandamál Íslands og samkvæmt upplýsingum frá OECD eru Íslendingar 
orðnir fjórða feitasta þjóð Evrópu. Þótt hollustumerkið Skráargatið leysi ekki allan 
vanda er innleiðing þess mjög mikilvægt skref fyrir neytendur. Neytendasamtökin 
styðja þessa ályktun eindregið og vonast til að merkið verið innleitt hér á landi hið 
fyrsta.

Slóðin á þingályktunartillöguna er http://www.althingi.is/altext/1407s/0022.html
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