
 1

Icelandic associations to contact 
Name       e-mail    Adress      Homepage 
Samtök fiskvinnslustöðva   sf@sf.is   Borgartúni 35  105 Reykjavík www.sf.is 
The Federation of Icelandic Fish Processing Plants 
Hagsmunasamtök  fyrir öll fyrirtæki sem vinna að framleiðslu og/eða sölu sjávarafurða. Félagsmenn SF koma úr öllum greinum fiskvinnslu, svo 
sem frystingu, saltfiskverkun, síldarsöltun, mjöl- og lýsisvinnslu, rækju- og skelfiskvinnslu auk fiskmarkaða og söluaðila sjávarafurða. 
 
Samtök iðnaðarins    mottaka@si.is  Borgartúni 35 105 Reykjavík www.si.is  
The Federation of Icelandic Industries 
Samtök iðnaðarins vinna að hagsmunum iðnaðarins á öllum sviðum og í nánu samráði við fyrirtækin sjálf. 
Innan Samtaka iðnaðarins eru rúmlega 1.200 fyrirtæki og félög sjálfstæðra atvinnurekenda. 
 
LÍÚ        liu@liu.is   Borgartúni 35 105 Reykjavík www.liu.is 
The Federation of Icelandic Fishing Vessel Owners 
Heildarsamtök útvegsmanna og málssvari þeirra í almennum hagsmunamálum. LÍU er aðili að Samtökum atvinnulífsins. 
 
Landssamband smábátaeigenda     Hverfisgötu 105 101 Reykjavík tel. 00 354 552 7922 
Samtök smábátaeigenda á Íslandi 
 
Reiknistofa fiskmarkaða hf  rsf@rsf.is   Posthólf 45  232 Reykjanesbæ www.rsf.is 
Hlutaféla í eigu þriggja fiskmarkaða sem tengir 15 fiksmarkaði á um 30 stöðum í eitt uppboðsnet. 
 
Fiskifélag Íslands    fi@fiskifelag.is  Glerárgata 28 600 Akureyri  www.fiskifelag.is 
Fiskifélagið er samstarfs-og kynningarvettvangur helstu hagsmunasamtaka í íslenskum sjávarútvegi. 
 
Matvælastofnun    mast@mast.is  Austurvegur 64 800 Selfoss  www.mast.is 
The Icelandic Food and Veterinary Authority 
Matvælastofnun sinnir stjórnsýslu, eftirliti og þjónustu við íslenskan matvælaiðnað, fyrirtæki og neytendur. 
 
Fiskistofa          Dalshrauni 1  220 Hafnarfjörður www.fiskistofa.is 
Directorate of Fisheries 
Fiskistofa er stjórnsýlustofnu sem heyrir undir sjávarútvegsráðherra sem sinnir fiskveiðistjórnun og eftirliti með veiðum og vinnslu. 
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Talsmaður neytenda   tn@tn.is   Borgartúni 21 105 Reykjavík www.tn.is 
Consumer Spokesman in Iceland 
Talsmanni neytenda ber samkvæmt lögum að standa vörð um hagsmuni og réttindi neytenda og stuðla að aukinni neytendavernd. 
 
Neytendasamtökin    ns@ns.is   Síðumúla 13  105 Reykjavík www.ns.is 
The Consumers’s Assoaciation of Iceland 
Neytendasamtökin eru frjáls félagasamtök og tilgangur þeirra er að gæta hagsmuna neytenda. 
 
Lýðheilsustöð  lydheilsustod@lydheilsustod.is Laugavegi 116 105 Reykjavík www.lydheilsustod.is 
The Public Health Institute of Iceland 
Lýðheilsustöð er ætlað að efla og samræma lýðheilsustarf í landinu og tilheyrir heilbrigðiskerfi landsins. Lýðheilsustöð er stjórnvöldum til 
ráðgjafar um stefnumótun á sviði lýðheilsu, tekur þátt í alþjóðlegu samstarfi og er í tengslum við aðra sem starfa á sviði lýðheilsu. 
 
 


