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Vottunarskrá – Lífrænn landbúnaður
Aðilar sem hafa bæst á skrá á síðustu 6 mánuðum eru merktir með undirstrikun.
Aðilar sem hafa fallið af skrá á síðustu 6 mánuðum eru merktir með yfirstrikun.
Ástæður þess að aðili fellur af skrá geta verið ýmsar.
Yfirstrikun merkir aðeins að aðili er ekki lengur vottaður af Túni og ber því á engan hátt að túlka sem áfellisdóm yfir viðkomandi.

Akursel ehf.

Grænmeti, korn; pökkun

Akursel, 671 Kópasker

Vegetables; packaging

Alkemistinn ehf.

Nytjasvæði: Söfnun lagargróðurs og villtra jurta

Flugvallarbraut 734, Ásbrú, 235 Reykjanesbær

Collection of sea weed and wild plants

Ábúendur í Dyrhólahverfi (Dyrhólaey)

Nytjaland: Söfnun villtra jurta

Garðakoti, 871 Vík

Collection of wild plants

Bergur Elíasson

Tún, haglendi

Vestri Pétursey, 871 Vík

Grassland, pasture

Félagsbúið Miðhraun II

Tún, haglendi, sauðfé

Miðhraun II, 311 Borgarnes

Grassland, pasture, sheep

Friðrik Jóhannsson

Tún, haglendi, sauðfé, söfnun villtra jurta og
sveppa

Brekkulækur, 531 Hvammstanga

Grassland, pasture, sheep, collection of wild plants
and mushrooms

Garðyrkjustöðin Engi

Kryddjurtir, grænmeti, kartöflur; pökkun

Engi, Laugarási, 801 Selfoss

Herbs, vegetables, potatoes; packaging

Garðyrkjustöðin Sunna

Grænmeti, kartöflur, kryddjurtir, garðplöntur
(tré, runnar, blóm), söfnun villtra jurta, trjásafn;
pökkun

Sólheimum, 801 Selfoss

Vegetables, potatoes, herbs, garden plants (trees,
shrubs, flowers), arboretum; packaging

Gróðurstöðin Hæðarenda

Grænmeti, kartöflur, trjáplöntur; pökkun

Háagerði, Grímsnesi, 801 Selfoss

Vegetable, potatoes, trees; packaging

Guðjón Bjarnason

Tún, haglendi, sauðfé

Hænuvík, 451 Patreksfjörður

Grassland, pastures, sheep

Guðmundur Ólafsson

Tún, haglendi, mjólkurkýr

Búland, 861 Hvolsvöllur

Grassland, pastures, dairy cows

Tún áskilur sér rétt til að breyta aðferðum við gerð vottunarskrár, m.a. ef upp koma atvik eða sérstakar aðstæður sem fela í sér
alvarleg brot á reglum eða sem eru til þess fallin að grafa undan tiltrú á vottun og vottunarreglum.
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Halla Steinólfsdóttir & Guðmundur Gíslason
Ytri-Fagridalur, 371 Búðardalur

Tún, haglendi, sauðfé, söfnun lagargróðurs og
villtra jurta
Grassland, pastures, sheep, collection of sea weed
and wild plants

Havarí ehf.

Tún, haglendi, grænmeti

Karlsstöðum, 765 Djúpavogur

Grassland, pasture, vegetables

Heilsustofnun NLFÍ, Garðyrkjustöð

Grænmeti, kartöflur, kryddjurtir; pökkun

Grænamörk 10, 810 Hveragerði

Vegetables, potatoes, herbs; packaging

Hraundís Guðmundsdóttir

Nytjaland: Söfnun villtra jurta

Rauðsgili, 320 Reykholt

Collection of wild plants

Hrísiðn ehf.

Nytjaland: Söfnun villtra jurta

Miðbraut 4b, 630 Hrísey

Collection of wild plants

Hæfingarstöðin Bjarkarás, Gróðurstöð

Grænmeti, kartöflur, garðplöntur (blóm);
pökkun

Stjörnugróf 9, 108 Reykjavík

Vegetable, potatoes, garden flowers; packaging

Koltur sp/f
Koltursgarður, FO-285 Koltur, Færeyjar

Tún, haglendi, sauðfé

Kjartan Ágústsson

Tún, haglendi, rabarbari, söfnun villtra jurta

Löngumýri, 801 Selfoss

Grassland, pastures, rhubarb, wild collection of
plants

Kristján Oddsson og Dóra Ruf

Tún, haglendi, mjólkurkýr

Neðri Háls, 270 Mosfellsbær

Grassland, pastures, dairy cows

Margeir Björnsson og Helga Þórðardóttir

Tún, haglendi, sauðfé

Mælifellsá, 540 Varmahlíð

Grassland, pastures, sheep

Grassland, pastures, sheep
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Móðir Jörð
Vallanes, 701 Egilsstaðir

Skóglendi, korn, grænmeti, kryddjurtir,
kartöflur, söfnun villtra jurta og sveppa; pökkun

Nesbú egg ehf.
Vatnsleysuströnd, 190 Vogar

Egg, pökkun

Ólafsdalsfélagið Ólafsdal,
371 Búðardalur
Þóra Sigurðard. Öldugata 3, 101 Reykjavík

Grænmeti, kartöflur, kryddjurtir

Sigurður Jakobsson
Varmalækur, 311 Borgarnes

Tún, haglendi, sauðfé

Skaftholt, sjálfseignarstofnun

Tún, haglendi, trjárækt, korn, kartöflur,
grænmeti, kryddjurtir, mjólkurkýr, sauðfé, egg;
pökkun

Skaftholt, 801 Selfoss

Forestry, cereals, vegetables, potatoes, herbs, wild
collection of wild plants and mushrooms; packaging

Eggs, packaging

Vegetables, potatoes, herbs

Grassland, pastures, sheep

Grassland, pastures, forestry, cereals, potatoes,
vegetables, herbs; dairy cows, sheep, eggs;
packaging

Sólheimar – Bú

Tún, haglendi, egg; pökkun

Sólheimar, 801 Selfoss

Grassland, pastures, eggs; packaging

Stofnfiskur hf.

Fiskeldi: Hrognaframleiðsla

Staðarbergi 2-4, 220 Hafnarfjörður

Aquaculture: Live ova

Sveinbjörn Jóhannsson

Nytjaland: Söfnun villtra jurta

Snorrastöðum, 801 Selfoss

Collection of wild plants

Tröllaskagi ehf.

Nytjaland: Söfnun villtra jurta

Klængshóll, 621 Dalvík

Collection of wild plants

Villimey slf.

Nytjaland: Söfnun villtra jurta

Miðtún 13, 460 Tálknafjörður

Collection of wild plants

Þörungaverksmiðjan hf.

Nytjasvæði: Söfnun sjávargróðurs

Reykhólum, 380 Reykhólahreppur

Collection of seaweed
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Landbúnaður vottaður í lífrænni aðlögun:
Björn Guðmundur Björnsson
Hafnargötu 21, 685 Bakkafjörður

Kartöflur, pökkun
Potatoes, packaging
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