
Ársskýrsla 2007



1

Efnisyfirlit 

Hlutverk Matís ohf og framtíðarsýn  .......................................................................................... 2

Ávarp stjórnarformanns  ............................................................................................................. 3 

Ávarp forstjóra  .......................................................................................................................... 4 

Matís | Saga fyrirtækisins; bakgrunnur, tilurð og hlutverk. ....................................................... 5 

Starfsmenn Matís  ....................................................................................................................... 6 

Starfsstöðvar Matís ohf.  ............................................................................................................ 7 

Skipurit  .................................................................................................................................... 10 

Vinnsla og vöruþróun  .............................................................................................................. 11 

Þróun vinnsluferla  ................................................................................................................ 12 

Fiskeldi  ................................................................................................................................ 15 

Sjálfbærni og markaðir  ........................................................................................................ 17 

Neytendur og skynmat   ........................................................................................................ 20 

Líftækni (Prokaria)  .................................................................................................................. 22 

Erfðagreiningar  .................................................................................................................... 23 

Líftækni  ............................................................................................................................... 25 

Matvælaöryggi   ....................................................................................................................... 27 

Efnarannsóknir  ..................................................................................................................... 28 

Örverurannsóknir  ................................................................................................................. 31 

Áhættumat og ráðgjöf   ......................................................................................................... 33 

Samstarfsaðilar ......................................................................................................................... 35 

Þróunnarsamvinna .................................................................................................................... 37 

Ráðstefnur og fundir ................................................................................................................. 39 

Útgefið efni .............................................................................................................................. 43 

Ritrýndar greinar ................................................................................................................... 43 

Skýrslur Matís ....................................................................................................................... 44 

Bókakaflar ............................................................................................................................ 47 

Greinar, erindi og veggspjöld 2007 ...................................................................................... 48 

Upplýsingar úr ársreikningi Matís ohf. .................................................................................... 51 

2

 

Hlutverk Matís ohf. og framtíðarsýn | 

Hlutverk: 

• Að efla samkeppnishæfni íslenskra 
afurða og atvinnulífs

• Að bæta lýðheilsu
• Að tryggja matvælaöryggi og sjálfbæra 

nýtingu umhverfisins með rannsóknum, 
nýsköpun og þjónustu

Framtíðarsýn:

• Framsækið þekkingarfyrirtæki sem eflir 
samkeppnishæfni Íslands  

• Hafa hæft og ánægt starfsfólk 
• Eftirsóttur, krefjandi og spennandi 

vinnustaður með fyrsta flokks aðstöðu  

Gildi Matís: 

• Frumkvæði  
• Heilindi 
• Metnaður
• Sköpunarkraftur
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Ávarp stjórnarformanns |
Fyrsta starfsár Matís ohf. er að baki og er óhætt að segja að það hafi verið viðburðaríkt eins og 
við var að búast.

Í fyrsta lagi er að nefna þá áskorun fyrir stjórn og stjórnendur að sameina rekstur fjögurra 
starfseininga í eina heild, með því raski sem slíkri aðgerð óhjákvæmilega fylgir fyrir starfsfólk 
og starfsemina. Sameining krefst aðlögunar að nýju starfsumhverfi á nýjum stað, og tókst hún 
vonum framar. Samhliða þurfti að viðhalda viðskiptasamböndum og samningum sem til hafði 
verið stofnað af hverri hinna fjögurra rekstrareininga. 

Í annan stað þurfti hið nýstofnaða fyrirtæki að bregðast við þeirri staðreynd að hátt í tveir 
tugir reyndra starfsmanna kusu að hætta störfum þegar hin opinberu störf þeirra voru lögð 
niður í lok árs 2006.  Ráða þurfti í störfin að hluta til og endurskipuleggja svið í því ljósi og 
þá settu viðkvæm og vandasöm samskipti við stéttarfélög mark sitt á upphaf starfseminnar. 

Í þriðja lagi var fjármögnun Matís treyst til framtíðar. Í þeirri vinnu kom m.a. í ljós að það er 
alls ekki einfalt að breyta ríkisstofnunum í hlutafélög svo vel fari. Með breyttu rekstrarformi 
varð meðal annars allur kostnaður við rekstur félagsins sýnilegur, en ýmis kostnaður 
ríkisstofnana er ekki færður beint á viðkomandi stofnun og því rekstrargrundvöllur eftir því 
skakkur. Við þessu þurfti nauðsynlega að sjá varðandi fjármögnun. 

Í fjórða lagi sótti félagið þegar fram á mörgum sviðum og er nú með sterkari þekkingargrunn 
en í upphafi árs. Miklu skipti í því sambandi að styrkja enn frekar tengsl við innlenda háskóla 
svo og erlendar rannsóknastofnanir. 

Loks má nefna að á árinu var einnig markvisst unnið að undirbúningi húsnæðisútboðs fyrir 
nýtt aðsetur Matís á höfuðborgarsvæðinu, en áformað er að sameina starfsemina – sem nú er á 
þremur stöðum, við Borgartún, Skúlagötu og Gylfaflöt – á einn stað innan tveggja ára. Hefur 
hinu nýja húsi Matís verið valinn staður á lóð Háskólans í Reykjavík við Hlíðarfót neðan við 
vestanverða Öskjuhlíð. Flutningur Matís í þetta framtíðarhúsnæði er stjórnendum Matís, sem 
og starfsmönnum öllum, fagnaðar- og tilhlökkunarefni og hin nýja staðsetning, í návist 
háskólanna í Vatnsmýrinni, mun eflaust reynast fyrirtækinu hinn besti vettvangur til að starfa 
áfram í krafti gilda sinna, sem eru frumkvæði, heilindi, metnaður og sköpunarkraftur.

Friðrik Friðriksson 
Stjórnarformaður Matís ohf
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Ávarp forstjóra | 

Starfsemi Matís hófst af krafti 1. janúar 2007, í kjölfar umfangsmikilla sameininga. Eftir 
viðamikla skipulagningu, bæði hvað stefnu fyrirtækisins varðar og skipulag, var ákveðið að 
skipta vísindastarfsemi Matís upp í þrjú svið: Vinnslu og vöruþróun, Líftæknisvið, og 
Matvælaöryggi. Tvö fyrrnefndu sviðin leggja áherslu á nýsköpun á sviði matvæla í víðum 
skilningi, meðan hið síðastnefnda miðar einkum að því að efla rannsóknir sem auka 
matvælaöryggi og sýna fram á öryggi íslenskra matvæla. Lögð er áhersla á náið samstarf við 
löggjafann og eftirlitsaðila um öflugar vísindarannsóknir á þessu sviði. Línur voru ennfremur 
lagðar um hin margvíslegu verkefni og skipulag Matís, þar sem ákveðið var að flokka 
verkefnin niður á verkefnaklasa sem nefnast vörupakkar. Vörupakkarnir eru alls 27 og eru öll 
verkefni Matís skilgreind innan þeirra.

Haldin var ráðstefnan „Matur og framtíð “ í nóvember mánuði sem tókst mjög vel og yfir 100 
manns sóttu.  Á ráðstefnunni, var leitast við að svara spurningum á borð við, hvort þorskeldi 
eigi framtíð fyrir sér á Íslandi, hvers vegna fólk vill ekki stressaðan eldisfisk, hvers vegna 
grænmeti sé hollt og hvort fólk viti yfirhöfuð hvaðan maturinn þeirra kemur.  Þar var 
jafnframt kynnt til sögunnar ný áhersla Matís á hönnun í vöruþróun með samstarfi við 
Listaháskóla Íslands og með ráðningu á hönnuði til Matís.  Markmiðið með starfsemi Matís á 
að vera að styrkja íslenska atvinnuvegi á sviði matvæla og ekki síður að vinna með 
neytendum sem hlutlaus aðili á sviði öryggi matvæla.  

Mikil áhersla hefur verið á uppbyggingu starfsemi Matís á landsbyggðinni þar sem sérhæfing 
til eflingar atvinnusköpunar var höfð að leiðarljósi. Nefna má að á Höfn í Hornafirði er lögð 
áhersla á vöruþróun og staðbundin matvæli; í Vestmannaeyjum á vinnslu á sjávarafurðum; í 
Neskaupsstað á þjónustumælingar; á Sauðárkróki snýr starfsemin einkum að líftækni og þróun 
nýrra afurða; á Akureyri er áherslan annars vegar á fiskeldi og lífræn aðskotaefni og 
varnarefni hins vegar; á Ísafirði snýst starfsemin um fiskeldi og einnig uppbyggingu á 
vinnsluferlum og þróun þeirra.

Alþjóðlegt samstarf er nokkuð sem lögð er mikil áhersla á og gerðir voru á árinu samningar 
við erlenda aðila, bæði fyrirtæki og rannsóknaraðila, sem munu efla Matís enn frekar í 
framtíðinni. Loks verður að nefna að það er Matís metnaðarmál að byggja stöðugt upp öflugt 
teymi vísindamanna innan sinna raða um allt land, sem vinna við hagnýt rannsóknaverkefni 
hverju sinni er gagnast atvinnulífinu og almenningi. Í dag starfar hjá fyrirtækinu öflugur 
hópur vísindamanna sem vinnur metnaðarfullt starf innanlands sem 
erlendis og í þeim hópi eru nú 16 sérfræðingar með Ph.D. gráðu og 
stefnt er að því að fjölga þeim frekar. Náið og gott samstarf við 
háskólana í landinu er að sama skapi afar mikilvægt og Matís hefur 
innan raða starfsfólksins bæði M.Sc. og Ph.D. nema, að ógleymdum 
hópi háskólanema sem unnu hjá Matís sem sumarstarfsfólk.  

Fyrsta starfsár Matís er að baki, og þetta fyrsta skref gefur fyrirheit 
um að vegferðin framundan verði árangursrík og um leið ánægjuleg 
fyrir starfsfólk þessa metnaðarfulla og öfluga fyrirtækis. 

Sjöfn Sigurgísladóttir 
Forstjóri Matís ohf
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Matís | Saga fyrirtækisins; bakgrunnur, tilurð og hlutverk.

Hlutafélagið Matís ohf tók til starfa þann 1. janúar 2007. Í 
fyrirtækinu sameinuðust þrjár ríkisstofnanir sem unnið höfðu að 
matvælarannsóknum og þróun í tengslum við matvælaiðnað. Þetta 
voru Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, Matvælarannsóknir 
Keldnaholti og Rannsóknastofa Umhverfisstofnunar. Forsaga
málsins er sú að þann 6. júní 2005 skipaði forsætisráðherra 
starfshóp sem var falið að undirbúa sameiningu matvælarannsókna 
hér á landi í eina stofnun. Var starfshópnum falið að undirbúa 
frumvarp til laga um breytingar á lögum um rannsóknir í þágu 
atvinnuveganna, þar sem meðal annars væri kveðið á um 
rekstrarform og stjórn sameiginlegrar matvælarannsóknar 
stofnunar, tengsl hennar við háskólana og aðkomu samtaka 
atvinnulífsins. Í greinargerð með frumvarpi sem síðar varð að 
lögum um stofnun Matvælarannsókna hf. sagði að markmið 
stofnunarinnar skyldi felast í: 

• að efla alþjóðlega samkeppnishæfni íslenskrar matvælaframleiðslu 
• að stuðla að hollustu og öryggi matvæla 
• að styðja við vísindastarfsemi háskólastofnana 
• að sinna samfélagslegum skyldum gagnvart einstökum atvinnugreinum. 

Nýsköpun og verðmætaaukning 

Þær stofnanir sem runnu saman í Matís ohf. 
höfðu átt langt og farsælt samstarf við ýmsar 
menntastofnanir, opinbera aðila, fyrirtæki og 
einstaklinga, bæði hérlendis og erlendis. 
Matís heldur áfram að efla samskipti og 
samvinnu við þessa og aðra aðila sem vilja 
vinna með fyrirtækinu að því að gera hlut 
íslensks matvælaiðnaðar sem mestan.  Hjá 
Matís er unnið að fjölbreyttum verkefnum í 
matvælaiðnaði þar sem áhersla er lögð á 
nýsköpun og verðmætaaukningu. Verkefnin 
eru unnin í samvinnu við innlenda 
matvælaframleiðendur, háskóla og alla þá 
sem með einhverjum hætti veita matvælaiðnaðinum þjónustu. Starfsemi Matís er skipt í þrjú 
meginsvið er heita Vinnsla og vöruþróun, Matvælaöryggi og Líftækni og með rannsóknum 
ætlar fyrirtækið að vinna að því að auka samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja í 
matvælaiðnaði, hvar sem þau starfa innan matvælageirans. 
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Starfsmenn Matís | 

Stefna Matís er að hafa á að skipa hæfu starfsfólki hvað 
varðar menntun, starfsreynslu, frumkvæði og 
samstarfsvilja. Ennfremur vill fyrirtækið efla 
starfsánægju með markvissum hætti og sjá til þess að allir 
búi við viðunandi starfsumhverfi og að til staðar séu tæki 
og búnaður í samræmi við þarfir starfsmanna og 
verkefna. Matís leggur áherslu á virk og jákvæð 
samskipti, með gagnkvæmu streymi upplýsinga milli 
stjórnenda og starfsmanna í þeim tilgangi að skapa traust 
jafnt milli starfsmanna sem milli yfirmanna og 
starfsmanna. Í lok árs 2007 störfuðu 88 starfsmenn hjá 
Matís. Menntunarstig starfsmanna er hátt en alls eru 80% 
þeirra háskólamenntaðir og af þeim eru tæplega 
helmingur með meistaragráðu og 16 með doktorsgráðu. 
Matís leggur mikla áherslu á samstarf við 
menntastofnanir en 11 doktorsnemar og 12 mastersnemar 
starfa náið með verkefnastjórum Matís í margvíslegum 
rannsóknarverkefnum. 
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Starfsstöðvar Matís ohf. | 

Starfsemi Matís er víðsvegar um Ísland en fyrir utan þá starfsemi Matís sem er á höfuðborgar-
svæðinu, eru nú alls 6 starfsstöðvar á landsbyggðinni sem eru nátengdar þeirri starfsemi sem 
er í viðkomandi bæjarfélagi. 

Reykjavík
Starfsemi Matís er á þremur stöðum á höfuðborgarsvæðinu.  Í Borgartúni 21 er skrifstofa 
Matís, en fjármála og rekstrarsvið hefur sitt aðsetur þar.  Ýmsir þættir er koma að rekstri 
fyrirtækisins eru staðsettir þar, t.d. markaðsmál, rekstrarstjórnun, mannauðsmál, 
skjalastjórnun og fjárhagsbókhald.  Á Skúlagötu 4 eru örveru- og efnafræði rannsóknastofur 
en meirihluti þjónusturannsókna fer þar fram.  Einnig eru þessar rannsóknastofur notaðar í 
þeim margvíslegu rannsóknarverkefnum er fara fram hjá Matís.  Á Gylfaflöt 5 fara fram 
líftækni- og erfðagreiningarrannsóknir en þetta svið fyrirtækisins er betur þekkt á alþjóðlegum 
vettvangi undir nafninu Prokaria.  Prokaria starfar meðal annars með fjölmörgum 
heimsþekktum fyrirtækjum á borð við Nestle við rannsóknir á líftæknisviði þar sem t.d. ensím 
eru notuð í framleiðslu viðkomandi fyrirtækja

Ísafjörður
Starfsemi Matís á Ísafirði er í Þróunarsetri 
Vestfjarða,  þar sem Rannsóknastofnun 
fiskiðnaðarins var áður með starfsemi sína. Á 
Vestfjörðum er mikil áhersla lögð á fiskeldi, 
einkum þorskeldi í sjó en einnig fer þar fram 
öflugt rannsókna- og þróunarstarf í góðu samstarfi 
við fyrirtæki á svæðinu. 

Árnagata 2-4, Ísafjörður

i

Gylfaflöt 5 Skúlagata 4 Borgartún 21 
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Sauðárkrókur
Á Sauðárkróki starfrækir Matís dótturfyrirtæki sitt 
Iceprotein ehf, en það þróar, framleiðir og mun 
selja blautprótein fyrir fiskiðnað á Íslandi og 
þurrkuð prótein fyrir heilsu- og 
fæðubótarmarkaðinn.  Megináhersla er lögð á að 
þróa, framleiða og selja próteinafurðir úr 
uppsjávarfiski og afskurði af bolfiski í fiskafurðir 
og í heilsuvörur.  Ennfremur er lögð áhersla á náið 
samstarf við matvælafyrirtækin í Skagafirði um 
aukna verðmætasköpun og nýtingu aukaafurða.  
Auk próteinframleiðslu er Matís í samstarfi við 
Hólaskóla, einkum hvað varðar kennslu og 
rannsóknir í fiskeldi. 

Akureyri
Á Akureyri er Matís til húsa í Borgum við 
Norðurslóð þar sem starfsfólk Matís stundar 
rannsóknastarfsemi í samstarfi við Háskólann á 
Akureyri og aðrar stofnanir og fyrirtæki á 
Norðurlandi. Starfsemin er til húsa í Rannsókna-
húsinu að Borgum en þar hafði Rf áður aðstöðu. 
Við tilkomu Matís var ákveðið að flytja norður 
tækjabúnað til rannsókna á fleiri gerðum 
óæskilegra efna, svo sem varnarefna og PCB efna í 
íslenskum matvælum. Jafnframt er áætlað að efla 
frekar rannsóknir á sviði fiskeldis, m.a. með 
flutningi á hluta af myndgreinibúnaði til 
Akureyrar. 

Neskaupstaður
Rf starfaði í Neskaupstað í rúm 30 ár og þjónaði 
þar fiskiðnaði á Austurlandi, einkum hvað varðar 
örveru- og efnamælingar. Þjónustan á Neskaupstað 
hefur að stærstum hluta snúist um mælingar fyrir 
fiskimjölsiðnaðinn á Austurlandi en þungamiðja 
fiskimjölsiðnaðar á Íslandi er á því svæði. 
Starfsemi Matís á Neskaupstað er núna staðsett í 
Mýrargötu 10.  Aukið fiskeldi í fjórðungnum 
kallar einnig á aukna þjónustu og þá hefur þjónusta 
aukist við aðra atvinnustarfsemi á svæðinu, m.a. 
með tilkomu hins nýja álvers á Reyðarfirði. Aukin 
fjölbreytni í verkefnavali hefur þannig styrkt stöðu 
starfseminnar á síðustu árum. 

Verið, Háeyri 1, Sauðárkrókur

Rannsóknarhúsið að Borgum, Akureyri 

Mýrargata 10, Neskaupstað 
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Höfn í Hornafirði 
Árið 2006 opnaði Rf nýja starfstöð á Höfn í 
Hornafirði sem hefur aðstöðu í Nýheimum, 
glæsilegu húsnæði sem vígt var árið 2002, en þar 
hafa ýmis fyrirtæki og stofnanir aðstöðu. Má þar 
nefna Framhaldsskólann í Austur-Skaftafellssýslu, 
Menningarmiðstöð Hornafjarðar, Háskólasetur 
Háskóla Íslands, Frumkvöðlasetur Austurlands, 
Þekkingarnet Austurlands og Hafrannsókna-
stofnun. Helstu áherslur fyrirtækisins á Höfn eru 
að vinna við verkefni sem tengjast útflutningi á 
lifandi og ferskum afurðum, humarveiðum og -
vinnslu, fullvinnslu afurða og vinnslu á lífvirkum 
efnum.

Vestmannaeyjar 
Vestmannaeyjar hafa lengi verið einn mikilvægasti 
útgerðarstaður á Íslandi, enda stutt að sækja þaðan 
á ýmis af fengsælustu fiskimiðum Íslands. 
Mikilvægasta atvinnugreinin þar hefur því verið og 
er enn sjávarútvegur og fiskvinnsla. 
Starfsemi Matís í Vestmannaeyjum snýr einkum 
að því að rannsaka hvernig nýta megi aukahráefni, 
t.d. til próteinvinnslu og vinnslu lífvirkra 
efna. Starfstöð Matís ohf. er til húsa í 
Rannsóknasetri Vestmannaeyja, þar sem Rf var 
áður til húsa. 

Nýheimar, Litla brú 2, Höfn

Strandvegur 50, Vestmannaeyjar
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Skipurit | 

Stjórn Matís 2007 skipa: 

Friðrik Friðriksson formaður, Einar Matthíasson varaformaður, Arnar Sigurmundsson, Ágústa 
Guðmundsdóttur, Guðrún Elsa Gunnarsdóttur, Sigríður Sía Jónsdóttir og Jón Eðvald 
Friðriksson.
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Vinnsla og vöruþróun |  
Vinnslu- og vöruþróunarsvið Matís starfar á sex stöðum á landinu. 
Unnið er að rannsóknum og nýsköpun fyrir matvælaframleiðslu og 
matvælaiðnað sem geta leitt af sér nýja ferla, tækni og afurðir. Lögð 
er áhersla á að bæta næringargildi, gæði og nýtingu. Einnig er 
áhersla lögð á aukin verðmæti, skilvirkni og framlegð. Öll verkefni 
eru unnin fyrir og með matvælaframleiðendum og -fyrirtækjum. 
Náin samvinna er við háskóla og margir nemendur í raunvísindum, 
verkfræði og viðskiptafræði stunda masters- og doktorsnám á 
Vinnslu- og vöruþróunarsviði Matís. Mikið samstarf er við erlenda 
háskóla, stofnanir og fyrirtæki.  Fyrsta ár vinnslu- og 
vöruþróunarsviðs Matís einkenndist af stefnumótun, breytingum, 
uppbyggingu og starfsemi út um allt land. Samstarf og samvinna við fyrirtæki, háskóla og 
stofnanir á  Íslandi og í öðrum löndum var áberandi.  Markmið með öllum verkefnum er að 
efla íslenskan matvælaiðnað með rannsóknum og nýsköpun. Mörg þeirra voru einnig til að 
afla nýrrar þekkingar, þjálfa vísindamenn fyrir íslenskt atvinnulíf og styrkja stöðu Matís í 
alþjóðlegri samkeppni um rannsókna- og þróunarverkefni.  Í lok árs var starfsemi sviðsins 
skipt niður á fjórar deildir; fiskeldi, þróun vinnsluferla, sjálfbærni og markaðir og neytendur
og skynmat. Segja má að öll keðjan frá miðum í maga neytenda hafi verið rannsökuð.  Helstu 
verkefni í eldi á árinu snerust um bleikju, þorsk og lúðu. Lögð var áhersla á að finna nýjar 
aðferðir til að bæta lifun og þroska lirfa og seiða. Einnig voru leiðir til að auka hagkvæmni 
fóðrunar þorks og bleikju rannsakaðar. Starfsfólk eldisdeildar stjórnar Evrópuverkefni sem er 
um áhrif lýsingar á eldisþorsk þar sem tekist hefur að auka vaxtarhraða með því að hægja á 
kynþroska.
Góð þekking og stjórnun á öllum stigum frá öflun hráefna þar til varan er komin í verslanir er 
mjög mikilvæg til að halda nýtingu og gæðum ferskra og frosinna matvæla í hámarki og til að 
geta haldið utan um og veitt upplýsingar um uppruna og ferli vörunnar.  Mörg verk voru í 
gangi um vinnslu- og dreifingu á fiski.  Þau snerust m.a. annars um örverur, efnabreytingar, 
þróun nýrra mæliaðferða, bætta nýtingu, pökkunaraðferðir, þróun hugbúnaðar, líkanagerð, 
lengra geymsluþol og viðhorf neytenda.  Matís hefur mikla reynslu og þekkingu á þessu sviði 
og stefnir að því að nýta hana líka í verkefnum í öðrum löndum og til stofnunar 
sprotafyrirtækja.  Uppbygging hófst á svið þróunar tilbúinna matvæla.  Þar eru tvenns konar 
áherslur, þ.e. frumkvöðlastarf við  þróun á staðbundnum matvælum m.a. í tengslum við 
matarferðamennsku og svo þróun til að draga úr óhollum efnisþáttum matvæla.  Hafin var 
uppbygging vöruþróunaraðstöðu á Höfn í Hornafirði þar sem smáframleiðendur geta bæði 
prófað eigin hugmyndir og framleitt sínar vörur. Þá var unnið að 
verkefni til að minnka hlutfall mettaðrar fitu og salts í unnum 
kjötvörum.  Afrakstur starfseminnar er ný þekking, nýjar vörur, 
nýjir og endurbættir ferlar, nýjar vinnslu- og mæliaðferðir auk 
vísindagreina, verkefnaskýrslna og kynninga sem koma fram í 
ritaskrá hér á eftir.   
Segja má að starfsemin hafi gengið vonum framar miðað við þær 
breytingar sem urðu þegar starfsemi var flutt á milli staða og 
starfsfólk tveggja rótgróinna stofnana og nýjir starfmenn 
sameinuðust á vinnslu- og vöruþróunarsviði nýja fyrirtækisins 
Matís ohf. 

 
    Guðjón Þorkelsson 

    Sviðsstjóri 
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Þróun vinnsluferla | 
Á deildinni er lögð áhersla á þróun ferla við meðhöndlun, vinnslu, verkun, geymslu og 
flutning matvæla.  Mat á nýrri tækni og tækjabúnaði hefur verið ríkur þáttur í starfsemi 
deildarinnar.  Innan hennar eru starfandi matvælafræðingar, verkfræðingar, tæknifræðingar, 
örverufræðingar, líffræðingar, sjávarútvegsfræðingar, umhverfisfræðingur og stýrimaður.  
Unnið er í nánu samstarfi við iðnaðinn sem kemur að mótun og stýringu verkefna sem skilar 
sér í því að afrakstur verkefna er hagnýttur um leið og hann liggur fyrir.  Tengsl við 
menntastofnanir er mikilvægur þáttur í starfsemi deildarinnar þar sem nemendur í 
framhaldsnámi hafa unnið að sínum verkefnum undir leiðsögn starfsmanna Matís.     

Vörupakkar:

1. Bætt meðferð
Meginmarkmið vörupakkans er að stuðla að auknu verðmæti með því að bæta gæði og 
stöðugleika hráefnis og afurða við flutning og dreifingu.  Dæmi um verkefni á þessu sviði: 

• Meðhöndlun hráefnis 

• Blóðgun og kæliferlar 

• Mat á aðstöðu og búnaði 

• Pökkunaraðferðir og umbúðir 

• Flutningur og dreifing 

• Líkanagerð við 
geymsluaðstæður matvæla 

Rétt meðhöndlun hráefnis er forsenda þess að hægt sé að framleiða afurðir af tilsettum 
gæðum.  Hitastigsstýring er lykilþáttur hvað það varðar.  Undanfarin misseri hefur verið lögð 
sérstök áhersla á uppbyggingu þekkingar og þróunar á kæliferlum frá veiðum til neytenda, til 
að endurbæta aðferðir og koma inn með nýjungar sem stuðla að auknum hráefnis- og 
afurðagæðum fiskafurða.  Matís hefur yfir góðum tækjabúnaði og aðstöðu að ráða til að líkja 
eftir skilyrðum við geymslu og flutning matvæla og hefur hann nýst vel við þessar rannsóknir. 
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2. Bættir vinnsluferlar   
Í vörupakkanum hefur verið unnið að margvíslegum verkefnum til að bæta nýtingu, 
stöðugleika, sjálfvirkni og hagræðingu í matvælaframleiðslu.   

• Grunnvinnsla hráefnis

• Nýting aukahráefnis og vannýttra 
tegunda

• Nýir vinnslu- og verkunarferlar

• Notkun íblöndunarefna

• Bættur vinnslubúnaður

• Þróun nýrra ferla við nýtingu 
aukahráefnis og vannýttra tegunda 

Breytingar á ferlum við matvælavinnslu geta haft margvísleg áhrif á eiginleika og geymsluþol 
afurða sem hafa þarf í huga í markaðssetningu og sölu þeirra.  Við þróun er einnig skoðað 
hvernig afurð uppfyllir kröfur neytenda svo meta megi hvernig breytingar í vinnslu hafa tekist 
til.  Með samvinnu á milli mismunandi fagsviða innan Matís fæst heildarmat á þáttum sem 
snúa að eiginleikum, gæðum og öryggi matvæla sem, ásamt samstarfi við iðnaðinn, skapar 
ákveðið forskot í þróun íslenskrar matvælaframleiðslu. 

Rannsóknarverkefni á sviði kælitækni 
Yfirgripsmiklar tilraunir hafa verið framkvæmdar 
hjá Matís á áhrifum mismunandi kæliaðferða og 
mismunandi umbúða við geymslu.  Afraksturinn 
felst í auknum hráefnisgæðum, lengri hillutíma 
afurða og möguleika á breyttum flutningsferlum til að draga úr kostnaði við að koma vörunni 
á markað.  Um er að ræða þrjú verkefni á þessu sviði, Chill-on, Áhrif undirkælingar á 
eðliseiginleika þorskvöðva og Kælibót, en þau er styrkt af AVS, Tækniþróunarsjóði Rannís og 
Evrópusambandinu.   
Í verkefnunum hefur verið unnið að þróun og endurbótum á kæliferlum eftir veiði, við vinnslu 
og dreifingu afurða til að bæta gæði og geymsluþol þeirra.  Grunnurinn að því er að kæla 
hráefni strax eftir veiði og viðhalda kælingu í gegnum virðiskeðjuna.  Hitaálag, sem vara 
verður fyrir í flutningi, getur rýrt geymsluþol vörunnar verulega og því er mikilvægt að ná 
öruggari tökum á hitastýringu í flutningaferlum.  Grundvöllur endurbóta er greining á 
flutningaferlum eins og þeir eru í dag og mikil vinna hefur verið lögð í úttektir á geymslu- og 
flutningsaðstæðum.   
Stöðugt og lágt hitastig við geymslu afurða er mikilvægt m.t.t. geymsluþols.  Sýnt hefur verið 
fram á að lengja megi geymslu þorskflaka um 3-4 daga með því að geyma þau við -2°C í stað 
0°C og ná megi fram enn lengra geymsluþoli með því að nota loftstýrð geymsluskilyrði með 
gaspökkun í stað hefðbundinnar pökkunar.  Geymsluþol loftpakkaðra bita var um 11 dagar 
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við 0°C en 14-15 dagar við -2°C. Geymsluþol gaspakkaðra bita var hins vegar um 15 dagar 
við 0°C en um 21 dagur við -2°C.
Sýnt hefur verið fram á að kæling fyrir pökkun afurða er mikilvægur þáttur þar sem kælihraði 
minnkar eftir því sem massi verður meiri í hverri einingu.  Einnig getur hitastig í kössum sem 
eru innarlega í stæðu á bretti verið lengi að lækka.  Einangrunargildi umbúða og 
umhverfishitastig er einnig mikilvægt m..t.t hitastigs í afurðum.  Notkun kælimotta dregur úr 
áhrifum af hitastigssveiflum í umhverfi og tekur í sig varma sem myndast við skemmdarferla í 
afurðum.    
Í lok verkefnanna munu liggja fyrir leiðbeiningar um kælingu og geymslu fyrir ferskar 
fiskafurðir, í formi handbóka og vefgáttar.  Að auki mun verkefnið skila af sér aðferðum til 
áhættugreininga í virðiskeðjum kældra afurða, fljótlegum aðferðum til aðgreiningar og 
magngreininga á kuldakærum örverum, aðferðum til að auðvelda rekjanleika, gæðastýringu 
og mat á geymsluþoli (Time Temperature Indicators, Radio Frequency Identification (RFID) 
og e-CHILL-ON smart label (sambland af TTI og RF tækni).   
Þátttakendur í verkefnunum eru bæði innlendir og erlendir rannsóknaraðilar, ásamt 
fyrirtækjum í framleiðslu, markaðssetningu flutningi og dreifingu fiskafurða. Verkefnin hafa 
einnig verið liður í námi meistara- (2) og doktorsnemenda (3) við Háskóla Íslands og erlendra 
háskóla, auk fjölda annarra smærri verkefna við Háskóla Íslands, Tækniháskólann og 
Sjávarútvegsskóla  Háskóla sameinuðu þjóðanna (UNU).   

Kristín Anna Þórarinsdóttir 
Deildarstjóri 
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Fiskeldi |

Á eldisdeild er unnið að fjölbreyttum rannsóknum sem tengjast nýsköpun og aukningu 
verðmæta við eldi dýra til manneldis. 
Megin áhersla hefur verið lögð á 
fiskeldi og í gangi er fjöldi verkefna 
með áherslu á framleiðslu, gæði, 
vinnslu og vöruþróun afurða úr eldi á 
helstu nytjategundum Íslendinga. 

Í rannsóknum er ennfremur lögð 
áhersla á góð tengsl og samstarf við 
framleiðendur sem og sérfræðinga 
háskóla, stofnana og fyrirtækja. 
Samstarf við erlend fyrirtæki og 
sérfræðinga hefur markvisst verið eflt, 
auk þess sem nemendur í 
rannsóknatengdu framhaldsnámi koma 
að stórum hluta verkefna sem unnið er 
að á deildinni.

Vörupakkar:

1. Forvarnir. Rannsóknarverkefni snúast um að stuðla að bættri lifun seiða og 
lækkun eldiskostnaðar í samstarfi við eldisiðnaðinn.  Áhrif umhverfis á eldi eru 
rannsökuð ásamt því hvernig megi bæta árangur í frumeldi seiða. 

2. Fóður.   Rannsóknir sem stuðla að lækkun kostnaðar við eldi. Verkefnin fjalla um 
næringarþörf og nýtingu mismunandi næringarefna í fóðri og áhrif fóðurs á vöxt, 
vinnslueiginleika og gæði afurða. 

3. Tækni. Áhersla lögð á að stuðla að bættum eldiskerfum og lækka kostnað við eldi. 
Verkefnin fjalla um kjöreldisaðstæður mismunandi tegunda og taka á ýmsum þáttum 
sem umhverfi og ný tækni geta haft áhrif á til að bæta árangur. 

Rannsóknarverkefni: Vaxtarhraði þorsks í sjókvíaeldi aukinn með ljósum. 

Hægt er að auka vaxtahraða þorsks í sjókvíaeldi með náttúrulegri aðferð.  Þessar niðurstöður 
eru nýnæmi og mikilvægar í þeirri þróun sem á sér stað í þorskeldi í heiminum en þær geta 
stuðlað að því að eldistími styttist, fóðurnýting batni og þorskeldi geti orðið hagkvæmara. 
Ennfremur má segja að niðurstöðurnar séu áhugaverðar fyrir þær sakir að orkuverð er lágt á 
Íslandi og því er hér um raunverulegan valkost að ræða fyrir íslenska eldisaðila.

Rannsóknin er samtarfsverkefni Matís, Hraðfrystihússins Gunnvarar og Álfsfells á Ísafirði, 
Háskólans í Stirling í Skotlandi og Johnsons Seafarms í Skotlandi, Intravision Group í Noregi, 
Hafrannsóknastofnunarinnar í Bergen og Fjord Marin í Noregi og Landbúnaðarháskólans í 
Lundi í Svíþjóð. Auk þess tekur Vaki DNG þátt í verkefninu. 

Fiskeldiskví í Ísafjarðardjúpi 
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Dr. Þorleifur Ágústsson, verkefnastjóri hjá Matís, segir að mjög mikilvægt sé að geta komið í 
veg fyrir kynþroska hjá þorski í eldi. Þegar þorskur verði kynþroska hætti hann að vaxa svo að 
eldistími lengist með tilheyrandi kostnaði fyrir eldisaðila. 

Þá sé vitað að þorskur hrygnir í sjókvíunum og því megi telja að frjóvguð hrogn berist út í 
umhverfið en þó beri að taka fram að ekki hafi verið sýnt fram á neikvæða blöndun erfðaefnis 
en slíkar rannsóknir séu ennþá á byrjunarreit. Þá sé hér stigið mjög mikilvægt skref í þá átt að 
gera eldi að umhverfisvænum iðnaði með bættri nýtingu fóðurs sem leiðir til þess að minna 
fóður fellur til botns undir kvíum. “Samhliða þessum rannsóknum vinnur Matís ásamt 
samstarfsaðilum að víðtækum rannsóknum á umhverfisáhrifum sjókvíaeldis með það að 
markmiði að auka sjálfbærni þorskeldis, sem þýðir að ekki sé gengið á auðlindina,” segir Dr. 
Þorleifur Ágústsson. 

“Þegar fylgst er með umræðu í Evrópu um fiskeldi kemur í ljós að almennt er talið að 
þorskeldi komi til með að verða næsta stóra eldisgreinin á eftir laxeldi. Því er spáð að árið 
2010 verði framleiðsla Evrópuþjóða á eldisþorski komin í um 175.000 tonn sem eru að 
markaðsvirði um 880 milljónir evra. Því leggja framleiðendur mikla áherslu á að skilgreina og 
leysa þau vandamál sem geta haft áhrif á þróun iðnaðarins, en eitt af þeim vandamálum er 
kynþroski hjá eldisþorski,” segir Þorleifur. 

 
 
 

Rannveig Björnsdóttir,  
deildarstjóri
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Sjálfbærni og markaðir | 

Áherslusvið deildarinnar er hagnýting rekjanleika 
og notkun upplýsingatækni við hráefnisöflun, 
framleiðslu og markaðssetningu matvæla. Þar 
undir falla m.a eftirtalin atriði: 

1. Stýring virðiskeðju og 
framlegðarhámörkun (Supply Chain 
Management)  

2. Hagnýting rekjanleika

3. Greining tækifæra fyrir nýjar 
vinnsluaðferðir og stýringu afurða til 
markaðar  

4. Markaðsgreining nýrra afurða á markaði  

5. Þróun á nýrri tækni við vinnslu matvæla  

Vörupakkar:

1. Virðiskeðja.
Markmið þessara rannsókna er að gera Matís að leiðandi afli í aðgerðagreiningu og
nýtingu gagna í matvælaiðnaði ásamt því að auka þátttöku í hönnun búnaðar.
Verkefnin fjalla um greiningu gagna í þágu bættrar afkomu fyrir matvælaiðnaðinn.

2. Sjálfbær matvælaframleiðsla.

Rannsóknir á þessu sviði 
stuðla að sjálfbærri þróun í 
matvælaframleiðslu og efla 
markaðssetningu íslenskra 
matvæla.  Verkefnin fjalla um 
framleiðslu matvæla og 
flutning, áhrif á nýtingu 
náttúruauðlinda, matarferða-
mennsku og sértæka 
markaðssetningu fyrir ferða-
menn. 
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3. Vöruþróun og matarferðamennska.

Stefnt er að eflingu þróunnarvinnu, nýsköpunar og markaðssetningu íslenskra
matvæla.Verkefnin fjalla um matarferðamennsku og sértæka markaðssetningu 
fyrir ferðamenn. 

Rannsóknarverkefni: FisHmark. 

Rekstur nútíma sjávarútvegsfyrirtækja krefst mikillar 
yfirsýnar og þekkingar á veiðum, vinnslu og 
markaðssetningu.  Tæknistig í íslenskum sjávarútvegi er hátt 
og miklar skráningar gagna framkvæmdar í afladagbókum, 
upplýsingakerfum vinnslu og víðar.  Það getur hinsvegar 
reynst erfitt að ná nauðsynlegri yfirsýn yfir frumskóg gagna 
og upplýsinga og tryggja nýtingu þeirra til virðisaukningar í 
sjávarútvegsfyrirtækjum.  Til að vinna bót á þessu hefur verið þróaður hugbúnaður, 
FisHmark, til að auðvelda stjórnendum sjávarútvegsfyrirtækja að ná yfirsýn yfir þau gögn sem 
safnað er í fyrirtækjunum og aðstoða við ákvarðanatöku og áætlanagerð, með hámarks 
arðsemi að leiðarljósi. 

FisHmark er afrakstur áralangs 
þróunarstarfs, þar sem sjávarútvegs-
fyrirtækin Samherji hf, Guðmundur 
Runólfsson hf, Fisk Seafood hf og Vísir hf, 
rannsóknafyrirtækið Matís ohf og 
hugbúnaðarfyrirtækin AGR ehf, Maritech 
ehf og Trackwell hf hafa öll lagt lóð sín á 
vogarskálarnar.

Að sögn Sveins Margeirssonar, 
verkefnisstjóra í þróun FisHmark er tilbúin 
frumgerð af hugbúnaðinum og stefnt að því 

Samstarfsaðili Matís á Höfn í Hornafirði, 
Sívar Árni Scheving hjá Bestfisk 
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að hann verði fullgerður á haustdögum 2009.  Með FisHmark verður hægt að greina hvaða 
þættir hafa áhrif á virði sjávarfangs og afkomu fiskveiða og fiskvinnslu og búa til tillögur að 
hagkvæmasta fyrirkomulagi að veiðum og ráðstöfun afla.  

Uppbygging hugbúnaðarins er með þeim hætti að tengd eru saman gögn úr rafrænum 
afladagbókum, mælingum í móttöku og úr upplýsingakerfum um vinnslu og markað og 
þannig fengnar sögulegar upplýsingar úr fyrirtækinu.  Hægt er að fara yfir þessar upplýsingar 
og síðan nýta þær til að leita hagkvæmustu lausna í virðiskeðju þorskafurða.  Slík leit fer fram 
með stærðfræðilegum aðferðum aðgerðagreiningar, en mikil áhersla hefur verið lögð á að gera 
allt viðmót sem notandavænlegast og er engrar sérþekkingar á aðgerðagreiningu (bestun) 
krafist til að nota FisHmark.  Þróun FisHmark er styrkt af Tækniþróunarsjóði Rannís en 
verkefnið byggir á rannsóknaverkefnum sem styrkt hafa verið af Rannís og AVS. 

Sveinn Margeirsson 
Deildarstjóri 
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Neytendur og skynmat  | 

Áhersla er lögð á skynmat og neytendur; nýsköpun matvæla 
sem byggist á niðurstöðum rannsókna sem og þörfum 
neytanda. Skynmat er mikilvægur þáttur í starfsemi Matís 
og einnig er það einkum notað í gæðaeftirliti og við 
vöruþróun hjá íslenskum matvælafyrirtækjum. Matís hefur í 
mörg ár aðstoðað fyrirtæki við að koma sér upp skynmati, 
veitt ráðgjöf í skynmati og framkvæmt 
geymsluþolsrannsóknir í þeim tilfellum þar sem skynmat er 
mjög veigamikill þáttur.  Skynmat hefur verið notað í 
margvíslegum rannsóknarverkefnum, bæði innlendum og 
erlendum. Starfsfólk Matís hefur annast bóklega og verklega 
kennslu í skynmati við matvælafræðiskor Háskóla Íslands 
og við sjávarútvegsbraut auðlindadeildar Háskólans á Akureyri. Einnig hefur starfsfólk Matís 
kennt skynmat við Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna frá 1998. Þá hefur Matís 
haldið margvísleg námskeið í skynmati fyrir starfsfólk fiskvinnslufyrirtækja og annarra 
matvælafyrirtækja. 

Á Matís er mjög fullkomin skynmatsaðstaða, með sérstöku skynmatsherbergi með aðskildum 
básum, fullkominni lýsingu og loftræstingu. Einnig er þar góð aðstaða til að meðhöndla 
matvæli og undirbúa sýni og nýtist þetta mjög vel til námskeiðahalds og kennslu. 

Vörupakkar:

1. Neytendur og skynmat:  Verkefnin innan vörupakkans fjalla um rannsóknir á 
viðhorfum neytenda til matvæla, ásamt því að auka þekkingu á gæðum og aðferðum til 
að meta gæði. Verkefnin fjalla einnig um skynmat á matvælum og þjálfun einstaklinga 
til að beita réttri tækni við skynmat. 
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2. Aukin hollusta matvæla:   
Markmið rannsókna er að draga úr óhollum 
efnisþáttum og/eða bæta við hollum 
efnisþáttum í tilbúin matvæli og stuðla 
þannig að betri heilsu þjóðarinnar.
Hefðbundnum matvælum er breytt þannig að
magn neikvæðra þátta eins og salti, mettaðra 
fita og sykurs minnki og/eða magni jákvæðra 
þátta aukist án þess að það komi niður á 
vinnslueiginleikum, neyslugæðum eða
kostnaði við framleiðslu á viðkomandi 
vörum.

Rannsóknarverkefni: SEAFOOD plus. 
Á árinu 2007 voru kynntar mjög áhugaverðar niðurstöður um hvort 
aukin vitund um fiskeldi hafi áhrif á neytendur. Fiskeldi mun vaxa á 
heimsvísu og verða æ stærri hluti af fiskframleiðslu.  
Velferð dýra og umhverfisvæn matvælaframleiðsla hafa í auknum 
mæli vakið áhuga almennings á sama tíma og áhersla hefur verið 
lögð á að koma á reglugerðum um fiskeldi. Mikilvægt er því að 
kanna hvort mismunandi meðferð á fiski í tengslum við dýravelferð hefur í raun áhrif á bragð 
og eiginleika afurðarinnar. Ef sú er raunin gæti það haft á hrif á neytendur.  Markmiðið var að 
kanna hvort eldisþorskur, sem framleiddur var með sérstöku tilliti til dýravelferðar annars 
vegar og hins vegar framleiddur á hefðbundinn hátt, hefði mismunandi gæðaeinkenni. Einnig 
var gerð neytendakönnun til að kanna hvort neytendur hefðu mismunandi smekk fyrir þessum 
afurðum og hvort mismunandi upplýsingar um eldið hefðu áhrif á hvernig neytendum geðjast 
að afurðum. Slíkar upplýsingar eru mikilvægar fyrir þá sem stunda fiskeldi, vinna vörur úr 
eldisfiski og seljendur. Á Íslandi var könnunin tvískipt. Annars vegar komu rúmlega eitt 
hundrað manns til Matís og smökkuðu á norskum eldisþorski og hins vegar fengu um sjötíu 
fjölskyldur fisk með sér heim til að elda og smakka. Sambærileg könnun var gerð meðal 
neytenda í Hollandi á sama tíma. Hefðbundinn eldisþorskur reyndist hafa flögukenndari og 
mýkri áferð og minnti meira á villtan fisk, en eldisþorskur, sem var framleiddur með sérstöku 
tilliti til velferðar dýra reyndist hafa kjötkenndari og seigari áferð. Þeir neytendur sem komu 
til Matís til að smakka fisk, fengu að vita að fiskurinn sem þeir 
smökkuðu væri norskur eldisþorskur, en engar upplýsingar voru 
veittar um framleiðsluaðferðina. Þessum hópi neytenda fannst 
eldisþorskur framleiddur með hefðbundnum aðferðum ívið betri en 
þorskur, sem framleiddur var með sérstöku tilliti til velferðar dýra. 
Hins vegar höfðu jákvæðar upplýsingar um eldi og slátrun áhrif á 
smekk. Jákvæð ímynd fiskeldis skiptir máli. Þrír mismunandi 
neytendahópar eru til staðar með mismunandi viðhorf, einn hópur er 
með dýravernd að leiðarljósi, einum er nokkuð sama um dýravelferð 
og þeim þriðja líkar best við villtan fisk.  Íslendingar voru næmari á 
mun en Hollendingar og líkaði betur við eldisfiskinn sem stafar líklega 
af meiri fiskneyslu á Íslandi.  
             Emilía Martinsdóttir 

Deildarstjóri
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Líftækni (Prokaria) |  
Dr. Jakob K. Kristjánsson og samstarfsfólk hans á Líftæknideild 
Iðntæknistofnunar stofnuðu líftæknifyrirtækið Prokaria ehf árið 1998. 
Í upphafi var megináhersla lögð á rannsóknir á hitakærum örverum 
og ensímum úr þeim. Nýtt svið - erfðagreiningasvið - þar sem 
erfðagreiningum er beitt í kynbótastarfi og í rannsóknum á 
stofnerfðafræði dýra var svo sett á laggirnar árið 2004. Prokaria er nú 
hluti af Matís ohf. 

Árið hjá Líftækni – Prokaria sviðinu einkenndist af uppbyggingu á sviði líftækni og 
erfðarannsókna auk þess sem grunnur að nýrri deild, Lífefnadeild var lagður. 
Unnin voru stór verkefni í erfðagreiningum á helstu nytjastofnum landsins.  Rannsóknirnar 
eru stofn- og upprunagreiningar sem voru notuð sem tæki til auðlindastjórnunar. Mikil 
aukning hefur orðið undanfarin ár á notkun erfðagreininga til lýsingar og aðgreiningar á 
villtum dýrastofnum. Þessi aðferð hefur verið notuð í mannerfðafræði undanfarna áratugi en 
hefur að auknum mæli verið notuð í dýrafræði á seinni árum. Árið 2007 var unnið í 12 
verkefnum en þar á meðal voru mörg stór verkefni unnin fyrir Hafrannsóknastofnunina. 
Erfðagreiningar á villtum sjávarstofnum eru orðin krafa frá alþjóða vísindasamfélaginu og 
hafa þær verið stundaðar á Hafrannsóknastofnuninni í mörg ár.  Árið 2007 tók Matís-Prokaria 
við allri sameindalíffræðivinnu fyrir stofnunina.  Í þessum verkefnum hefur Matís-Prokaria 
gefist tækifæri til að þróa eigin afurðir og aðferðafræði sem mun nýtast fyrirtækinu í nýjum 
verkefnum.  Skemmtilegt er frá að segja að í verkefni sem unnið er að í samvinnu við 
Veiðimálastofnun og Hafrannsóknastofnun er búið að byggja upp erfðaupplýsingar um helstu 
laxveiðiár á Íslandi. Þessar upplýsingar verða því næst settar í gagnagrunn en þá er hægt sé að 
rekja lax veiddan í hafinu að upprunaá. Þannig má kortleggja dreifingu og farleiðir laxa á 
mismunandi tímum árs eftir uppruna.  

Matís-Prokaria, stundaði rannsóknir á örveruvistkerfum bæði á sjó og á landi. Mörg þessara 
vistkerfa eru einkennandi fyrir Ísland, t.d. vistkerfi jaðarörvera í hverum sem eru sjaldgæf eða 
óaðgengileg á veraldarvísu.  Þessar tegundir innihalda án efa ýmis eftirsóknarverð verðmæti 
m.a. ensím og smá-sameindir sem gera þeim kleift að komast af við fjölbreytilegar 
jaðaraðstæður sem ríkja í hverunum.  Unnið hefur verið að rannsóknum á lífríki í hverum skv. 
rammaáætlun um nýtingu á vatnsafl i og jarðvarma á háhitasvæðum á Íslandi. Áhugavert er að 
nefna að áður óþekkt hitakær baktería, “Thermus islandicus” var einangruð úr hver á 
Torfajökulssvæðinu. Handrit að grein þar sem tegundinni er lýst er í vinnslu og er áætluð 
birting í International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2008. 

Unnið var að því að einangra og skilgreina ensím sem nýtast í 
líftækni.  Matís-Prokaria hefur um langt árabil stundað hagnýtar 
rannsóknir á erfðaauðlindum Íslands og hefur verið í farabroddi 
slíkra rannsókna hér á landi. Áherslan hefur verið á iðnaðar- og 
rannsóknarensím úr hita- og kuldakærum örverum þar á meðal DNA-
ensím sem nýtt eru í erfðatækni sem og sundrunar- og 
umbreytingarensím er virka á fjölsykrur eins og sterkju og sellulósa. 
Helstu viðskipavinir árið 2007 á þessu sviði voru matvælafyrirtækið 
Nestlé, franska fyrirtækið Roquette-Freres og þýska efnafyrirtækið 
Süd-Chemie.

Ragnar Jóhannsson 
Sviðsstjóri 
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3. Jaðarörverur.  Lífríkisrannsóknir fyrir umhverfismat og umhverfisvöktun. Finna 
áhugaverðar örverur til hagnýtingar í líftækni. Rannsóknir byggðar á 
erfðagreiningum og frumefnagreiningum. Samspil lífs og umhverfis. Verkefni innan 
vörupakka fjalla um umhverfismat háhitasvæða fyrir orkufyrirtæki og einangrun nýrra 
örvera til hagnýtingar í líftækni.                      

Rannsóknarverkefni: Erfðagreiningar dýra; greiningarsett fyrir bleikju 

Árið 2007 vann Prokaria verkefni í samstarfi við Háskólann á Hólum sem styrkt var af 
Tækniþróunarsjóði. Markmið verkefnisins var að þróa erfðagreiningarsett fyrir bleikjur sem 
nota mætti bæði við kynbótastarf og við stofnrannsóknir á villtum bleikjum. Við þróun á 
erfðamarkasetti er mjög margt sem þarf að ganga upp og margir þættir sem þarf að rannsaka 
áður en erfðamark er valið inn í settið. Dæmi um atriði sem þurfa að ganga upp eru:  

1. Erfðamarkið þarf að sýna nægan breytileika í stofninum 
2. Erfðamörkin þurfa að vera af mismunandi stærðum þannig að hægt sé að raða 

saman  mörgum erfðamörkum í eitt PCR hvarf 
3. Það þarf að vara mögulegt að magna mörg erfðamörk upp í sama PCR hvarfinu 
4. Auðvelt þarf að vera að lesa úr niðurstöðum sem koma úr DNA 

greiningarvélinni.

Þetta eru allt tímafrekar og kostnaðarsamar rannsóknir. Verkefnið skilaði tilætluðum árangri 
og er nú tilbúið erfðamarkasett sem samanstendur af 17 erfðamörkum. Alls voru prófuð 70 
erfðamörk til að ná saman þeim 17 sem valin voru í hentugt sett.  

Bleikjueldisstofn Hólaskóla (140 sýni) var erfðagreindur með þessu nýja erfðamarkasetti og 
auk þess nokkur sýni úr náttúru Íslands frá Veiðimálastofnun. Niðurstöður sýndu að 
erfðamörkin nýttust til að aðgreina mismunandi hópa bleikju. Úrvinnsla á erfðagreiningum 
staðfesti greinilega að Hólableikjan er aðallega byggð upp af tveimur stofnum. Sýnin sem 
rannsökuð voru úr villtri náttúru gáfu vísbendingu um að fiskar sem eiga uppruna úr sama 
vatni mynda klasa og einnig má sjá landfræðilegan aðskilnað á vötnunum út úr greiningunni. 
Nýjar arfgerðir sáust í villtu bleikjunni samanborið við eldisstofninn.  

Sigríður Hjörleifsdóttir
                        Deildarstjóri
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Erfðagreiningar |

Á erfðagreiningadeild Matís (Prokaria) er unnið að DNA greiningum af ýmsu tagi. Má þar 
nefna foreldragreiningar á fiski í eldi (laxi, þorski, lúðu, bleikju), hrossum o.fl. Unnið er að 
þróun erfðamarka, en góð erfðamörk eru grundvöllur árangursríkra rannsókna af þessu tagi. 
Einnig er boðið upp á raðgreiningarþjónustu og tegundagreiningar á örverum.  Á undan-
förnum árum hefur verið markvisst unnið að uppbyggingu á erfðagreiningum dýra. Nú þegar 
eru tilbúnar aðferðir fyrir margar dýrategundri úr sjó, vötnum og af landi.  Haldið verður 
áfram með aðferðaþróun á fleiri dýrategundum á næstu misserum. Bæði er unnið með 
arfgerðargreiningu þar sem notast er við endurteknar stuttraðir (microsatellite markers) í 
erfðaefninu, en einnig með raðgreiningar.  Ýmis rannsóknar- og þróunarverkefni á þessu sviði 
hafa verið unnin.  Sem dæmi má nefna að ný erfðamörk í þorski hafa verið fundin og þróuð 
áfram í nothæfar erfðagreiningaraðferðir, sem gerir kleift að greina margar arfgerðir samtímis. 
Þróuð hafa verið mörg erfðagreiningarsett af þessu tagi fyrir ýmsar dýrategundir, sem henta 
vel bæði við stofngreiningar, við kynbótastarf, við foreldragreiningar og í rekjanleika- og 
upprunarannsóknir. Árið 2007 voru unnin mörg stór verkefni fyrir Hafrannsóknastofnun en 
deildin sér nú um allar erfðagreiningar fyrir stofnunina.  Starfsfólk deildarinnar hefur mikla 
reynslu og þekkingu á þessu sviði og 
tækjakost sem gerir kleift að vinna 
þúsundir sýna á stuttum tíma.  Einnig 
hefur verið unnið að 
rannsóknaverkefnum sem hafa það 
markmið að tengja svipgerðir eins og 
vöxt við arfgerðir. Unnið er að 
verkefnum á sviði örverufræði, t.d. 
umhverfismati og greiningum á 
tegundasamsetningu í blönduðum sýnum, 
t.d. úr hverum, sjó, seti og frárennsli. Hér 
er vistfræðileg nálgun byggð á 
erfðafæðilegum grunni, þ.e. 
raðgreiningum á tegundagreinandi geni 
þar sem ræktun örvera er ekki lengur 
nauðsynleg.

Vörupakkar:
1. Erfðatækni. Innan þessa vörupakka er boðið upp á erfðagreiningar á helstu

nytjastofnum landsins. Einnig er boðið upp á stofn- og upprunagreiningar sem tæki til 
auðlindastjórnunar, stofngreininga og rekjanleikarannsókna. Einnig er unnið að þróun 
nýrra erfðamarka í dýrum og þróun aðferða til að vinna verkefni á hagkvæman hátt. 
Leit að genum sem tengjast svipgerðum er einnig í gangi á deildinni. Verkefnin fjalla 
því um erfðagreiningar á ýmsum nytjastofnum og öðrum villtum stofnum og 
úrvinnslu gagna.

2. Erfðarannsóknir á eldisdýrum. Markmiðið er að vera leiðandi í erfðagreiningum á 
helstu eldisstofnum landsins. Unnið er að greiningum á íslenska hestastofninum bæði 
innanlands og erlendis. Greiningar á riðutengdu geni í sauðfé er unnin á deildinni. 
Verið er að setja upp erfðagreiningaraðferðir fyrir kýr og kindur og búið er að byggja 
upp aðferðir fyrir margar fisktegundir (þorsk, lúðu, lax, urriða, bleikju). Þetta getur 
nýst við kynbótastarf.
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Líftækni |

Líftæknideild Matís (Prokaria) vinnur að þróun afurða 
fyrir matvæla-, efna-, heilsu- og lyfjaiðnað sem byggir á 
aðferðafræði líftækni, örverufræði og 
sameindaerfðafræði.  Meðal verkefna má t.d. nefna 
rannsóknir á lífríki í hverum á háhitasvæðum í tengslum 
við Rammaáætlun ríkisstjórnarinnar um nýtingu vatnsafls 
og jarðvarma.  Einnig var unnið að ýmsum 
rannsóknaverkefnum styrktum af innlendum fyrirtækjum 
og erlendum sjóðum þar sem raðgreiningar og 
arfgerðargreiningar eru nýttar.  Mikilvægur hluti af 
starfsemi deildarinnar er fólginn í rannsóknum og þróun á 
nýjum og heilsubætandi fæðuefnum með ensímtækni og 
eru notuð eigin ensím í þeim tilgangi.  Deildin vinnur 
með fjölda erlendra sem innlendra fyrirtækja við 
rannsóknir og hagnýtingu ensíma. 

Vörupakkar:

1. Hagnýting þörunga og blágrænna baktería.  Markmið rannsókna innan þessa 
vörupakka er að auka virði þörunga (sjávarfangs), einangra og rækta þörunga til 
hagnýtingar í líftækni, skima fyrir áhugaverðum ensímum og efnum og þróa afurðir 
úr þörungum og blágrænum bakteríum.

2. Ensím úr íslenskri náttúru.  Rannsóknir fjalla um einangrun og skilgreiningu 
ensíma sem nýtast í líftækni. Klónun og framleiðsla ensíma fyrir matvælaiðnað. 
Þróun framleiðsluferla í matvælalíftækni og orkulíftækni. Klónun ensíma til nýtingar 
í efna- og lyfjaiðnaði.

3. Lífvirk efni og stöðugleiki matvæla.   Rannsóknir snúast um einangrun, framleiðslu, 
umbreytingu og þróun lífvirkra efna og matvæla og mælingar á ýmsum eiginleikum 
þeirra t.d. blóðþrýstingslækkandi, andoxandi, krabbameinsvarnandi, ónæmisstýrandi, 
seðjandi eiginleikum ofl. með mismunandi rannsóknaraðferðum.  

4. Prótein til matvælavinnslu. Markmið rannsókna er að afla þekkingar á 
eðliseiginleikum vöðvapróteina úr fiski, til dæmis geleiginleikar, áferð og 
vökvaheldni, til að geta stýrt eiginleikum þeirra í afurðum.  Ýmsar mælingar eru 
notaðar t.d ljósdreifing, viskoelastískar mælingar, amínósýrusamsetning. 
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Rannsóknarverkefni: Roquette Freres - Íslenskar erfðaauðlindir

Matís-Prokaria hefur um langt árabil stundað hagnýtar rannsóknir á erfðaauðlindum Íslands 
og hefur verið í farabroddi slíkra rannsókna hér innanlands. Áherslan hefur verið á iðnaðar- 
og rannsóknarensím úr hita- og kuldakærum örverum, sem breyta eiginleikum fjölsykra eins 
og sterkju og sellulósa. Ýmis erlend stórfyrirtæki hafa verið viðskiptavinir deildarinnar eins 
og t.d.  matvælafyrirtækið Nestlé.  Þess má geta að á árinu var unnið verkefni fyrir franska 
fyrirtækið Roquette sem er eitt stærsta fyrirtækið í heiminum í framleiðslu á sterkjuafurðum  
og pólyól-sykrum.  Á undanförnum þremur árum hefur Matís-Prókaría verið í samstarfi við 
Roquette við að finna hentug ensím úr hitakærum örverum.  Matís-Prokaría einangraði 
örverur úr íslenskum hverum og beitti aðferðum erfðatækni til að finna hitastöðug ensím með 
þá virkni sem sóst var eftir.   Allur kostnaður vegna þessara rannsókna var greiddur af 
Roquette og eru þau nú með tvö ensím til frekari skoðunar í sínum ferlum en góðar líkur á því 
að þau verði keypt á næsta ári. Þessi góði árangur og almenn ánægja samstarfsaðila okkar hjá 
Roquette hefur leitt til þess að nýverið var undirritaður rannsóknarsamningur til þriggja ára. 

Guðmundur Óli Hreggviðsson
Deildarstjóri
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Matvælaöryggi  |  
Matvælaöryggi Matís vinnur að fjölbreyttum verkefnum í 
matvælaiðnaði þar sem einkum er lögð áhersla á heilnæmi og 
öryggi matvæla. Verkefnin eru unnin í samvinnu við innlenda 
matvælaframleiðendur, háskóla og alla þá sem með einhverjum 
hætti eru að þjónusta matvælaiðnaðinn. Markvisst er unnið að 
því að auka samvinnu við erlendar rannsóknastofnanir og 
fyrirtæki í gegnum alþjóðleg rannsókna- og þróunarverkefni. 

Mikilvægt hlutverk sviðsins er að sinna forgangs- og öryggis-
þjónustu á sviði örveru- og efnarannsókna ásamt því að veita 
alhliða þónustu á þessum sviðum fyrir matvælafyrirtæki, 
lyfjafyrirtæki og eftirlitsaðila. Mæliþjónusta Matís er með alþjóðlega gæðatryggingu 
samkvæmt ISO 17025 staðlinum og er með starfstöðvar í Reykjavík, Neskaupstað og á 
Ísafirði. Matvælaöryggissvið sér einnig um þróun og umsjón gagnagrunna og upplýsingaveitu 
um öryggi og næringarinnihald matvæla. Slík gögn nýtast fyrirtækjum, stjórnvöldum og 
einstaklingum við leit að margvíslegum upplýsingum í tengslum við matvæli. Einnig er þar 
hægt að nálgast gögn sem nýtast við gerð áhættumats og áhættumatsrannsókna í sambandi við 
neyslu matvæla. Ráðgjöf sviðsins felst m.a. í skipulagningu námskeiða fyrir fyrirtæki og 
stofnanir. Auk þess er veitt ráðgjöf við skipulagningu og uppsetningu innra eftirlits í 
matvælafyrirtækjum og við úrlausn sérstakra vandamála sem upp kunna að koma í 
vinnsluferlum matvæla.   Helstu nýmæli á sviðinu eru umhverfistengdar rannsóknir sem verða 
stöðugt mikilvægari fyrir öryggi matvæla og vegna margvíslegra hagnýtra rannsókna eins og 
t.d. til að meta gagn- og skaðsemi örvera í vistkerfinu og til notkunar við líftæknirannsóknir.

Umfang þjónustumælinga hefur aukist mjög á árinu og viðskiptaaðilum hefur fjölgað. Boðið 
er upp á allar algengustu örveru- og efnamælingar auk þess sem rannsóknastofur Matís sjá um 
millgöngu fyrir viðskiptavini með mælingar hjá öðrum rannsóknastofum bæði innalands og 
erlendis. Matís er nú þegar tilvísunarrannsóknastofa (NRL-National Reference Laboratory) 
Íslands fyrir örverurannsóknir á skelfiski og stefnt er að því að rannsóknastofur fyrirtækisins 
verði tilvísunarrannsóknarstofur á fleiri rannsóknasviðum á næstu árum.  

Ráðgjafastarfsemi sviðsins hefur að mestu verið á sviði námskeiðahalds og þróunaraðstoðar. 
Sérfræðingar hafa á árinu veitt rágjöf og haldið námskeið í Mósambík, Kenía, Úganda og Sri 
Lanka fyrir Þróunarsamvinnustofnun Íslands og Sjávarútvegsskóla 
Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi.  Einnig hefur sviðið séð um 
skipulagningu á kennslu sérfræðinga Matís í Sjávarútvegsskólanum. 
Frekari útvíkkun á rágjafarstarfsemi Matís er fyrirhuguð á næstu 
árum, þar sem áhersla verður lögð á að veita matvælaframleiðendum, 
dreifingaraðilum matvæla og neytendum alhliða ráðgjöf í tengslum 
við öryggi og gæði matvæla. Auk þess mun þjónusta og ráðgjöf 
fyrirtækisins vegna vöruþróunar og vinnslutengdra verkefna verða 
aukin enn frekar. 

                                                                                                                         

Franklín Georgsson,  
    Sviðsstjóri
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Efnarannsóknir | 

Markmið deildarinnar er að bæta öryggi, gæði og 
heilnæmi matvæla með rannsóknum, þróunarvinnu og 
þjónustu.  Starfsfólk deildarinnar veitir áreiðanlega og 
faggilta þjónustu á sviði efnamælinga og stefnt er að því 
að Matís verði opinber greiningarstofnun (National 
Reference Laboratory) fyrir ákveðnar mæliaðferðir á 
sviði efnamælinga í matvælum.  Á næstunni verður 
byggt upp nýtt rannsóknarsvið á sviði greiningar 
mismunandi efnaforma ólífrænna snefilefna og verður 
þá hægt að meta skaðsemi þeirra á raunhæfari hátt. 

Efnarannsóknadeild Matís er leiðandi á Íslandi í: 

• gagnaöflun um ástand íslenskra matvæla og 

umhverfis.     

• rannsóknum á lífrænum og ólífrænum 

snefilefnum í matvælum, fóðri og umhverfi.

Vörupakkar

1. Efnarannsóknir. Rannsóknaverkefni fjalla um öflun gagna um bæði óæskileg efni og 
næringarefni í matvælum, fóðri og umhverfi.  Efnamælingaþjónusta er á sviði helstu 
almennu efnamælinga fyrir matvæli og fóður.  Sívirk gagnaöflun (vöktun) er 
nauðsynleg til að sýna fram á öryggi íslenskra matvæla, vernda ímynd og tryggja 
útflutningstekjur íslenskra afurða. Gögnin nýtast einnig við ráðgjöf, áhættumat og í 
markaðskynningum. 
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2. Ólífræn efni.  Rannsóknir á ólífrænum
snefilefnum (óæskilegum mengunarefnum og 
æskilegum næringarefnum) í matvælum, fóðri og 
umhverfi. Áhersla er á að byggja upp nýtt 
rannsóknarsvið sem fæst við greiningu eitraðra 
efnaforma ólífrænna snefilefna í matvælum og 
fóðri. Þetta felst m.a. í þróun á nýjum 
efnagreiningar-aðferðum með nýjum tækjabúnaði 
(örbylgjutækni, vökvagreini og ICP-MS). 
Formgreining ólífrænna snefilefna í matvælum og 
fóðri er mikilvæg vegna þess að upptaka 
(bioavailability) og eiturvirkni ólífrænna snefilefna 
er háð því á hvaða efnaformi það er. Í dag eru 
mjög takmarkaðar upplýsingar til um mismunandi 
efnaform ólífrænna snefilefna fyrir mikilvægustu 
útflutningsafurðir Íslands og er ástæða þess 
einkum sú að þörf er á efnagreiningaraðferðum
sem geta greint þessi snefilefni. 

3. Lífræn efni.  Verkefnin fjalla um rannsóknir á þrávirkum lífrænum mengunarefnum 
t.d. varnarefni og PCB-efni í matvælum, fóðri og umhverfi.  Sérstök áhersla á PCB-
efni og varnarefni í matvælum og fóðri í gegnum alla virðiskeðjuna frá miðum í maga 
/ haga í maga.  

Rannsóknarverkefni: Grandskoðum þann gula frá miðum í maga! 

Markmið verkefnisins er að safna ítarlegri 
upplýsingum en áður hefur verið gert um eiginleika 
þorsks í gegnum alla virðiskeðjuna eða allt frá 
miðum og í maga með nákvæman rekjanleika að 
leiðarljósi.  Í virðiskeðju íslenskra sjávarafurða eru 
gerðar fjölmargar mælingar. Margar þessara 
mælinga eru framkvæmdar af opinberum aðilum í misjöfnum tilgangi. Þetta verkefni er 
samstarf Matís, Hafrannsóknastofnunar, Fiskistofu, Fiskvinnslu Guðmundar Runólfssonar og 
HB Granda.  Með þessu samstarfi er hægt að ná mikilli hagkvæmni með því að nýta veiði-, 
eftirlits- og rannsóknarferðir til sýnatöku og mælinga. Efna- og vinnslumælingar eru á ábyrgð 
Matís.  
 
Verkefnið er mjög fjölþætt og á meðal annars að svara neðangreindum spurningum: 

1. Er samband á milli holdafars þorsks og fituinnihalds lifrar? 

2. Eru tengsl á milli fituinnihalds lifrar og lifrarstuðuls? 

3. Hefur fituinnihald lifrar áhrif á nýtingu þorsks í vinnslu ? 
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4. Hvernig hefur kyn, aldur og kynþroski áhrif á vinnslueiginleika eins og flakanýtingu, los 
o.fl og hvernig má nýta slíkar upplýsingar í vinnsluspám ? 

5. Getur þorskur verið uppspretta efna sem skortir í fæðu Íslendinga ? 

6. Er magn efna (næringarefna og óæskilegra efna) mismunandi milli veiðisvæða?  

7. Er árstíðabundinn munur á magni efna? 

8. Er munur á magni óæskilegra efna í unnum fiski og fiski sem kemur beint úr sjó ? 

9. Hvernig eru tengsl á milli magns óæskilegra efna í þorski og aldurs, kyns og búsvæðis 
hans ?  

Á fyrsta verkefnisárinu var þorski safnað úr sjö veiðiferðum.  Teknir voru þrjátíu þorskar í 
hvert skiptið, þeim fylgt eftir í gegnum vinnslu og í efnamælingar, ítarlegar upplýsingar um 
hann voru skrásettar á öllum stigum s.s. veiðistaður, stærð, aldur, þyngd lifrar, nýting, ormar 
o.s.frv. Auk þess eru vatnsheldni og vatn mælt í öllum sýnum og snefilefni og PCB efni í 
völdum sýnum. Í tveimur veiðiferðum (Hafróröllum) voru ennfremur tekin samtals 400 
lifrarsýni, í þeim hefur verið mæld fita og vatn en þessar upplýsingar á m.a. að nýta til að 
rannsaka samband á milli holdafars þorsks og fituinnihalds lifrar.  
Sýnatökur tókust vel, en það hefur reynst nauðsynlegt að fagmenn taki sýnin og framkvæmi 
mælingar um borð og í vinnslunni til þess að tryggja gæði þeirra gagna sem unnið er með og 
minnka óvissu í mælingum.   
Eftir fyrsta árið er ótímabært að draga ályktanir af þeim niðurstöðum sem liggja fyrir. 
Gangaúrvinnslu er ekki lokið, en hún er flókin þar sem mikill fjöldi breyta kemur inn.  
Mikilvægt er að nægilegur fjöldi mælinga liggi fyrir áður en ályktanir eru dregnar.  Þess má 
þó til gamans geta að niðurstöður benda til þess að ákveðinn munur geti verið á kynjunum 
þegar nýting, ormar og los er skoðað.  Virðast t.d. hrygnurnar innihalda meiri orma en 
hængar, en hængar mælast með meira los að meðaltali. Það verður spennandi að sjá hvort 
gagnaúrvinnslan sýni fram á hvort þetta stenst eða ekki. 

Helga Gunnlaugsdóttir 
 deildarstjóri 
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Örverurannsóknir |

Hlutverk deildarinnar er að sinna 
forgangs- og öryggisþjónustu á sviði 
örverurannsókna og taka þátt í 
vísindarannsóknum.  Áhersla er lögð 
á rannsóknir þar sem örverur gegna 
veigamiklu hlutverki og geta haft 
áhrif á heilnæmi, öryggi og 
umhverfi.  Rannsóknastofan hefur 
aðstöðu og sérfræðiþekkingu til að 
veita forgangs- og öryggisþjónustu í 
bráðatilfellum matarsýkinga.  
Starfsfólk deildarinnar veitir stjórn-
völdum og atvinnulífi þjónustu og 
ráðgjöf við örverurannsóknir, vöktun 
og prófun. 

Vörupakkar:

1. Örverurannsóknir.  Rannsóknir fyrir opinbera aðila, fyrirtæki, rannsókna-starfsemi 
og aðra aðila í: neysluvatni, matvælum, lyfjum, baðvatni, sjó, ám, stöðuvötnum, 
skólpvatni, fóðri, áhöldum og lofti. Aðferðasannprófun, gæðaeftirlit, erlent samstarf  

2. Sjúkdómsvaldandi örverur.  Deildin er 
leiðandi í rannsóknum á óæskilegum örverum í 
matvælum og umhverfi. Þróaðar eru nýjar 
prófunar- og vöktunaraðferðir og þekkingar er 
aflað á hvaða og hvers konar örverur eru til
staðar í vinnsluumhverfi matvæla. Skoðaðar eru 
óæskilegar örverur í umhverfi 
matvælaframleiðslu og áhrif örvera á
geymsluþol matvæla.

Listeríu bakteria skoðuð með 
rafeindasmásjá 
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3. Umhverfis og sjávarörverur.  Rannsakaður er 
fjölbreytileiki og hlutverk örvera í sjó og á landi 
til að meta gagn- og skaðsemi þeirra fyrir aðrar
lífverur og vistkerfi.  Öflun þekkingar á hvaða 
og hvernig örverur eru í mismunandi umhverfi 
til að meta áhrif þeirra á umhverfi og
lífsskilyrði annarra lífvera.  Áhrif hlýnunar á
örveruflóru sjávar við Ísland er rannsökuð, 
ásamt áhrif hennar á fæðukeðju sjávarlífvera og 
hringrás efna eins og koltvísýrings í sjó.

4. Örveruhótel   Stefnt er að því að opna örveru-
hótel sem inniheldur stærsta safn örvera á Íslandi.  Með því er örugg varðveisla örvera 
úr mismunandi umhverfi tryggð og aðgengi þeirra til rannsókna aukið.  Hótelið mun 
innihalda örverustofna, lífmassa og erfðarefni (DNA) sem er nú geymt á mismunandi 
stöðum.   Deildin mun sjá um framleiðslu örvera á litlum og stórum skala. 

Rannsóknarverkefni: Magnbundin greining á skemmdarvaldinum  
Pseudomonas í fiski á 4 klukkustundum 

Stuttu eftir veiðar byrjar niðurbrotsferli fisksins.  Í fyrstu stjórnast það að mestu af ensímum 
úr fisknum og oxun lípíða en fljótlega taka örverurnar við.  

Skemmdarferill holdsins samanstendur af flóknu samspili örvera, hráefnis og umhverfis.  
Nokkrar mismunandi örverutegundir spila þar hlutverk en rannsóknir síðustu ára hafa sýnt 
fram á að þrjár tegundir skipta þar mestu máli.  Þær hafa verið kallaðar ,,sérvirkar 
skemmdarörverur”. Vitneskja um magn þessara baktería í fiskholdi gefur þá einnig 
vísbendingar um í hvaða ástandi varan er.   

Matís hefur unnið að þróun hraðvirkra greiningaraðferða á þessum 
tegundum og hefur ein slík litið dagsins ljós, frumgerð slíkrar aðferðar 
sem beinist að Pseudomonas tegundum.  

Með notkun real-time PCR tækni hefur tekist að stytta greiningarferlið 
úr 3-5 dögum niður í 4 klukkustundir. Markmiðið með þessari 
þróunarvinnu var að hanna aðferð sem getur komið að liði við innra 
gæðaeftirlit í fiskvinnslu og tól til ákvörðunartöku við vinnslu hráefnis 
af mismunandi gæðum.  

Viggó Marteinsson 
 deildarstjóri 
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Áhættumat og ráðgjöf |
Starfsfólk deildarinnar tekur þátt í margvíslegum rannsóknum.  Þar má nefna rannsóknir á 
sviði áhættumats fyrir matvæli,  þátttaka í mati og úttekt á áhættustjórnunarkerfum í samvinnu 
við aðila sem eru í áhættustjórnun, uppsetning á áhættustjórnunarkerfum í matvælaiðnaði,  
ráðgjöf og fræðslu við úrlausnir mála í matvælavinnslu með áherslu á gæðamál og lausn 
tæknilegra mála.  Markmið deildarinnar eru að taka þátt í þróunar og mótunarvinnu sem nú 
fer fram í Evrópu í áhættumati. Má þar nefna stjórnun Evrópuverkefnisins „Qalibra“ sem 
hefur verið nefnt „Heilsuvogin“ á íslensku, en þar er unnið að gerð vefumhverfis sem safnar 
gögnum um áhættu og ávinning á neyslu matvæla.  Þá er unnið að uppbyggingu og þróun 
gagnagrunna og upplýsingaveitna á íslensku og ensku um íslensk matvæli fyrir neytendur og 
fyrirtæki.  Deildin hefur einnig starfað að margvíslegum verkefnum á sviði þróunarsamvinnu 
og hefur umsjón með kennslu á gæðalínu Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna. 

Vörupakkar

1. Áhættumat og ráðgjöf.  Áhættumat fyrir matvæli. 
Ráðgjafarverkefni fjalla um uppsetningu innra eftirlits og 
hreinlætiseftirlits ásamt tæknilegum lausnum.  Dæmi um 
verkefni: Innra eftirlit, hreinlætiseftirlit, tæknilegar 
úrlausnir, vöruþróun, umbúðamerkingar fyrir mismunandi 
markaði. Rannsóknir á sviði áhættumats fyrir matvæli. 

2. Upplýsingaveitur.  Markmið vörupakkans er að reka heilsteypt gagnagrunnskerfi um 
innihald og tæknilegar upplýsingar um manneldisafurðir og fóður.  
Rannsóknarverkefni fjalla um vörslu og miðlun upplýsinga um efnainnihald og 
örverur í afurðum og fóðri auk upplýsinga um eðliseiginleika, vinnslu og nýtingu.  
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3. Þróunarsamvinna.   Stuðlað er að uppbyggingu þekkingar í matvælaiðnaði í 
þróunarlöndum í samstarfi við Þróunarsamvinnustofnun Íslands, skóla Háskóla 
Sameinuðu þjóðanna og annarra er vinna að þróunarsamvinnu.  Umsjón kennslu á 
gæðalínu Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu  þjóðanna (UNU-FTP).  Unnið var að 
ýmsum sérhæfðum verkefnum í samvinnu við Þróunarsamvinnustofnun Íslands: 

1. Könnun á gæðum vinnsluvatns í Sri Lanka og tillögur til úrbóta. 
2. Aðstoð við rannsóknir og mat á gæðum vatns í Mósambík. 
3. Sérfræðiaðstoð við uppbyggingu faggildra rannsóknarstofa í Mósambík og 

Úganda.

Rannsóknarverkefni: ÍSGEM: efnainnihald 900 fæðutegunda. 

Íslenski gagnagrunnurinn um efnainnihald matvæla (ÍSGEM) er gagnagrunnur sem geymir 
bæði upplýsingar um efnainnihald matvæla á íslenskum markaði og útflutt matvæli og 
hráefni.  ÍSGEM er aðgengilegur á heimasíðu Matís, www.matis.is.

Hægt er að leita eftir um það bil 900 fæðutegundum í ÍSGEM og finna upplýsingar um hverja 
og eina tegund. Þar er t.d. að finna upplýsingar um orkugildi hverrar fæðutegundar eða nánar 
tiltekið kílókalóríur, fitu í matvælum, prótein, kolvetni og viðbættan sykur. Ennfremur 
upplýsingar um bætiefni, eins og vítamín og steinefni. ÍSGEM er t.d. hentugur fyrir þá sem 
vilja halda í við sig eða forðast ákveðin efni, svo sem salt- eða sykurmagn í matnum hjá sér.  

Grunnurinn veitir almenningi jafnt sem atvinnulífi upplýsingar um samsetningu matvæla og er 
nauðsynlegt tæki fyrir matvælaiðnað og matvælaeftirlit, við næringarrannsóknir, kennslu, 
áætlanagerð stóreldhúsa og ráðgjöf um heilsusamlegt mataræði. Gögnin eru nýtt í forritum 
sem reikna út hve mikið fólk fær af hinum ýmsu næringarefnum. Matís býður einnig upp á 
reikniforritið Matarvefinn á vefsíðu sinni. 

Hjá Matís eru gerðar mælingar á efnainnihaldi matvæla fyrir 
ÍSGEM grunninn og gagna er einnig aflað frá innlendum og 
erlendum aðilum. ÍSGEM var forsenda fyrir þátttöku í evrópska 
öndvegisnetinu EuroFIR (European Food Information Resource) 
(network of excellence) um efnainnihald matvæla og leiðir til að 
miðla upplýsingunum með gagnagrunnum og á netinu. 

Heiða Pálmadóttir 
deildarstjóri
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Samstarfsaðilar Matís 

Matís leggur mikla áherslu á samstarf og samvinnu við innlendar sem erlendar 
menntastofnanir, rannsóknastofnanir og fyrirtæki.  Hér er fjallað um nokkur þau 
samstarfsverkefni sem stofnað var til á árinu 2007. 

SINTEF 
Gerður var samstarfssamningur við norska rannsóknafyrirtækið 
SINTEF sem hefur það að markmiði að efla rannsóknir, þróun og 
virði í sjávarútvegi og matvælaiðnaði á Íslandi og í Noregi.  
Samkomulagið gerir Matís kleift að taka þátt í rannsóknaverkefnum í samstarfi við SINTEF 
og norsk fyrirtæki í fiskeldi og matvælarannsóknum. Þá mun samkomulagið auka möguleika 
Matís á því að kynna starfsemi sína á erlendum vettvangi og taka þátt í fleiri alþjóðlegum og 
samevrópskum rannsóknaverkefnum. 

Matvælastofnun – MAST.
Skrifað var undir samning um framkvæmd prófana og öryggis-
þjónustu af hálfu Matís fyrir Matvælastofnun.  Megintilgangur 
samningsins er annars vegar að tryggja aðgang Matvælastofnunar að 
öryggisþjónustu rannsóknastofu sem mun njóta forgangs á 
rannsóknarstofu ef upp koma matarsjúkdómar. Hins vegar á samningurinn að tryggja eftir 
föngum að Matvælastofnun geti rækt það lögmælta hlutverk sitt að fara með matvælaeftirlit 
eða yfirumsjón með eftirliti annarra aðila til að tryggja öryggi og gæði matvæla. 

Háskóli Sameinuðu þjóðanna
Skólinn er samstarfsverkefni fjögurra stofnana/fyrirtækja: Matís, 
Hafrannsóknastofnunar, Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri, en 
auk þess koma Hólaskóli og Háskólasetur Vestfjarða að þessu 
samstarfi. Daglegur rekstur skólans heyrir undir Hafrannsóknastofnun 
og er forstöðumaður skólans Tumi Tómasson.  Í náminu er lögð áhersla á hagnýta þekkingu 
og reynslu og nemendur vinna náið með íslenskum leiðbeinendum í verkefnavinnu. 
Starfskynningar eru stór hluti af náminu en þær ná yfir rúman helming þeirra sex mánaða sem 
námið varir. Á hverju ári er boðið upp á sérnám á 3-4 brautum, en sérnámið tekur á bilinu 4-5 
mánuði.  Hjá Matís hafa allir nemendur skólans fengið kennslu í grunnáfanga um gæði og 
vinnslu fisks og í beinu framhaldi hafa nemendur á gæðalínu skólans fengið kennslu og 
verklega þjálfun. Alls voru sjö nemendur á gæðalínu skólans og fimm af þessum þeim unnu 
lokaverkefni sín hjá Matís í Reykjavík.  Að auki luku tveir nemendur verkefni frá Hólaskóla 
undir handleiðslu starfsmanns Matís. Þetta eru m.a. verkefni sem fjalla um rekjanleika, 
kælingu, þurrkun, gæði og geymsluþol ásamt samningu námsefnis sem nemendurnir vinna 
með þarfir í eigin heimalandi í huga. 
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Háskóli Íslands 
Matís skrifaði undir samkomulag við Háskóla Íslands um að vinna 
náið að því að stórefla rannsóknir og menntun í matvælafræðum, 
matvælaverkfræði, líftækni og matvælaöryggi. Í samkomulaginu er 
ennfremur stefnt að því að fjölga verulega nemendum í grunn- og 
framhaldsnámi í þessum greinum við Háskóla Íslands.  

Sjöfn Sigurgísladóttir forstjóri Matís og Kristín Ingólfsdóttir, rektor 
HÍ  takast í hendur eftir undirskrift samningsins. 
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Þróunarsamvinna 

Stuðlað er að uppbyggingu þekkingar í matvælaiðnaði í þróunarlöndum með samstarfi Matís 
við Þróunarsamvinnustofnun Íslands, Háskóla Sameinuðu þjóðanna og annarra er vinna að 
þróunarsamvinnu.  Matís vann að eftirtöldum verkefnum á árinu 2007. 

Matís í Mósambík - Námskeið í örverumælingum 
Matís hélt námskeið í Mósambík í 
örverumælingum í borgunum Maputo, 
Beira og Quelimane á vegum 
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í lok 
síðasta árs til þess að þjálfa sérfræðinga 
og starfsfólk rannsóknastofa í örveru-
mælingum á vatni. Í kjölfarið verður 
hægt að bjóða áreiðanlegar gæða- og 
öryggismælingar á vatni fyrir 
matvælaframleiðslu auk þess að tryggja 
fjölda íbúa öruggt neysluvatn.  
Þróunarsamvinnustofnun Íslands hefur á 
undanförnum árum stutt stjórnvöld í 
Mósambík við uppbyggingu opinbers 
gæðaeftirlits í sjávarútvegi og eru 
rannsóknastofurnar og þjálfun 
starfsmanna þeirra hluti af því samstarfi. 

Matís í Sri Lanka  - Vatn og ís í fiskvinnslu á Sri Lanka 

Um var að ræða samvinnuverkefni 
Þróunarsamvinnustofnunar Íslands, 
sjávarútvegsráðuneytis Sri Lanka og 
NARA, sjávarútvegsstofnunar Sri 
Lanka.  Starfsmenn Matís voru fengnir 
til að vinna að þessu verkefni frá árinu 
2006 og túlka gögn í lokaniðurstöður 
skýrslunnar. Viggó Marteinsson og 
Hrólfur Sigurðsson, starfsmenn á 
örverudeild Matís, kynntu 
niðurstöðurnar á fundi í 
sjávarútvegsráðuneyti Sri Lanka.  
Starfsmenn Matís hafa einnig lokið við 
gerð skýrslu um vatn og ís í fiskvinnslu á 
Sri Lanka. Þeir hafa haft umsjón með 
rannsóknum á þessu sviði undanfarin eitt og hálft ár og önnuðust samantek á lokaskýrslu.

Franklin Georgsson og Margét Geirsdóttir ásamt þátttakendum í 
örverumælingar námskeiði Matís í Mósambík 

Viggó Marteinsson og Hrólfur Sigurðsson ásamt starfsmönnum 
sjávarútvegsráðuneytis Sri Lanka

   

38

Matís í Kenía – Undirbúningur að námskeiði fyrir fiskeftirlitsfólk 

Um mitt ár 2007 fóru starfsmenn 
Matís í vettvangsferð til Kenía sem 
fyrsta skref í undirbúningi að 
námskeiði fyrir opinbera fiskeftirlits-
menn á vegum Sjávarútvegsskóla 
Háskóla Sameinuðu þjóðanna á 
Íslandi.  Um er að ræða nýja nálgun í 
þróunarsamvinnu þar sem tilgangur 
verkefnisins er að byggja upp 
námskeið innan Háskóla í Kenía og á 
þann veg er reynt að koma á fót 
sjálfbærri menntunarbraut innan 
þróunarlandsins.  Í framhaldi komu 
lykilmenn frá Kenía til Íslandi í lok 
ársins þar sem námsefni og framhald 
verksins var ákveðið í samráði við 
starfsmenn Matís. 

Franklin Georgsson og Margeir Gissurarson ásamt fiskeftirlitsmönnum i Kisumu í 
Kenýja. 
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Ráðstefnur og fundir 

Fræðaþing landbúnaðarins, 15. – 16. febrúar 2007 
Sérfræðingar Matís tóku þátt í Fræðaþinginu á árinu.  Mikill fjöldi fólks sótti þingið sem 
spannaði hið víða svið sem stofnanir landbúnaðarins fást við.  Málstofur voru afar fjölsóttar 
og fullt út úr dyrum á mörgum þeirra.  Á málþingi um skipulagsmál í dreifbýli spunnust 
spennandi umræður um skilgreiningu á landbúnaði.  Skemmtilegar umræður voru á 
málþingum um hefðbundin málefni matvælaframleiðslunnar, allt frá jarðvegi, búfjárrækt til 
matvælavinnslu.  Veggspjöld voru óvenju mörg og fjölbreytt og veggspjaldakynning var afar 
vel sótt.  Fræðaþingið endurspeglar gríðarlega öflugt og fjölbreytt rannsókna- og þróunarstarf 
á vegum stofnana landbúnaðarins og er vettvangur sem tekið er eftir á landsvísu.  Þeir sem 
stóðu að þessu málþingi eiga mikinn heiður skilinn fyrir störf sín.   Sérfræðingar Matís sýndu 
fjögur veggspjöld þar sem niðurstöður eftirfarandi rannsókna voru gerð skil: 

• Áhrif háþrýstings á vöxt Listeria og myndbyggingu reykts lax. Höfundar: Hannes 
Hafsteinsson, Birna Guðbjörnsdóttir og Ásbjörn Jónsson. 

• Áhrif kælingar á meyrni í lambakjöti. Höfundar: Ásbjörn Jónsson, Óli Þór 
Hilmarsson og Valur Norðri Gunnlaugsson.  

• Háþrýstingur í kjötvinnslum.  Höfundar: Hannes Hafsteinsson, Ásbjörn Jónsson, Óli 
Þór Hilmarsson. 

• Joð í landbúnaðarafurðum.  Höfundar: Ólafur Reykdal, Óli Þór Hilmarsson og 
Guðjón Atli Auðunsson.

Opnun starfsstöðvar Matís á Höfn í Hornafirði – 30. apríl 2007. 
Markmiðið með starfsstöð á Höfn er að efla rannsóknastarf, skapa aðstöðu og vettvang til 
aukins samstarfs við atvinnulíf og stuðla að 
verðmætasköpun í samvinnu við 
matvælafyrirtæki á svæðinu.  Árni 
Mathiesen, fjármálaráðherra, opnaði með 
formlegum hætti starfsstöðina og 
Humarhótelið á Höfn í Hornafirði.  
Humarhótelið er samvinnuverkefni Matís, 
Frumkvöðlaseturs Austurlands, Sæplasts, 
Hafrannsóknastofnunar og Skinney 
Þinganess.  Þar er hægt að geyma lifandi 
leturhumar sem er veiddur úti á 
Hornafjarðardýpi.  Humarinn er fluttur 
lifandi á hótelið þar sem hann er geymdur 
við kældar aðstæður.

Sjöfn Sigurgísladóttir forstjóri Matí,s og Árni Mathiesen,  
fjármálaráðherra, bragða á humri af humarhótelinu. 
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Humarinn er svo fluttur lifandi á markað 
erlendis.  Matís flutti nokkur hundruð lifandi 
leturhumra frá Íslandi, á sjávarútvegssýninguna 
European Seafood Exposition í Brussel í 
Belgíu, og vöktu mikla athygli sýningargesta.  
Humrarnir, sem voru veiddir á Hornar-
fjarðardjúpi, voru fluttir fyrst á humar-hótelið. 
Þar voru þeir kældir áður en þeir voru fluttir út 
með Icelandair Cargo til Brussel.  Verkefnið 
hefur því gengið afar vel en tekist hefur að fá 
allt að því þriðjungi hærra verð fyrir lifandi 
humar frá Höfn heldur en frystan humar.  Þess 
má geta að Hilton hótelkeðjan keypti í sumar 
lifandi humar sem geymdur hefur verið á 
humarhótelinu.   

Ráðstefna: Vestnorrænt samstarf um sjálfbærni í sjávarútvegi - 14. júní 2007 
Matís annaðis skipulagningu ráðstefnu um sjálfbærni í sjávarútvegi sem fór fram í Verinu á 
Sauðárkróki.  Ráðstefnan var hluti af vestnorrænu verkefni sem nefnist “Sustainable Food 
Information” sem hefur það að markmiði að auðvelda fyrirtækjum í matvælaiðnaði, svo sem 
sjávarútvegsfyrirtækjum, að sýna fram á sjálfbærni í veiðum, vinnslu og sölu. Sjálfbærni er 
orðið einkar mikilvægt hugtak í sjávarútvegi í ljósi sívaxandi krafna seljenda, verslunarkeðja 
og neytenda um að ekki sé gengið á auðlindir hafsins. Þá er mikil áhersla lögð á rekjanleika í 
umræðu um sjálfbærni í fiskiðnaði. Með rekjanleika fást nákvæmar upplýsingar um vöruna og 
geta seljendur sem búa yfir gæðaafurð aðgreint sig betur frá öðrum á markaði. Rekjanleiki er 
þar af leiðandi mikilvægur hlekkur í umhverfismerkingum sjávarafurða.   

Opinn kynningarfundur um þorskeldi á Ísafirði 26. september 2007
Fundurinn var haldinn í samstarfi við Einar K. Guðfinnsson, 
sjávarútvegsráðherra og Karl Almås, framkvæmdastjóra hjá 
SINTEF í Noregi.  Á fundinum fjölluðu Einar K. Guðfinnsson, 
sjávarútvegsráðherra, Þorleifur Ágústsson, verkefnastjóri hjá 
Matís, Sjöfn Sigurgísladóttir, forstjóri Matís, og Karl Almås, 
framkvæmdastjóri hjá SINTEF í Noregi, um stöðu og horfur 
fiskeldis hér á landi, einkum á Vestfjörðum.  Fram kom að 
fiskeldi getur nýst afar vel við að byggja upp hagkvæma grein 
í íslenskum sjávarútvegi, ekki síst við firði á landsbyggðinni þar sem nægilegt rými er til 
staðar. Ennfremur kom fram að með því hraða þróun í fiskeldi hér á landi sé mögulegt að 
margfalda framleiðslugetu fyrir greinina, skapa aukin atvinnutækifæri víða um land og útvega 
gott hráefni fyrir kröfuharða markaði.  

Vísindavaka Rannís - 28. september 2007 
Matís kynnti rannsóknir á lömbum sem alin á hvönnum í 
sumar. Samkvæmt rannsókninni hafa hvannalömb meiri 
kryddlykt og –bragð, en lömb í hefðbundnu beitarlandi 
hafa meira lambakjötsbragð. Verkefnið var unnið að 

Gestir humarhótelsins 
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frumkvæði Höllu Steinólfsdóttur og Guðmundar Gíslasonar sauðfjárbænda að Ytri-Fagradal á 
Skarðsströnd. Þau ólu ákveðinn fjölda lamba í beitarhólfi sem var með hvönn. Til 
samanburðar var öðrum lömbum komið fyrir í úthagabeit og á ræktuðu landi. Markmiðið er 
að rækta upp hvönn til að beita lömbum á fyrir slátrun og hefja framleiðslu á lambakjöti sem 
byggir á þessari aðferð.  Nú þegar búið er að gera rannsóknir á kjötinu kemur í ljós að það er 
greinanlegur munur milli lamba sem alin voru á hvönn og lamba sem alin voru á hefðbundinni 
sumarbeit. Stefnt er að því að halda rannsóknum áfram næsta sumar og meðal annars er stefnt 
að því að búa til hvannaakur svo hægt sé að þróa bragðið enn frekar. 

Matur-inn - 13. - 14. október 2007
Matís á Akureyri tók þátt í matvælasýningunni Matur-inn sem fram fór í 
Verkmenntaskólanum.  Á þessari sýningu var norðlenskum mat og matarmenningu gerð skil. 
Matís kynnti starfsemi sína á Akureyri; rannsóknir á mengunarefnum og óæskilegum efnum í 
matvælum. Þá var ÍSGEM gagnagrunnurinn kynntur, en hann hefur upplýsingar um 
efnainnihald 900 fæðutegunda.  Verkefni Matís vöktu verulega athygli gesta á sýningunni en 
hana sóttu ríflega 10.000 manns.  

Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra, bragðar á Hvanna-
lambi.   
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Haustráðstefna Matís;  Matur og framtíð – 15. nóvember 2007
Rúmlega 160 manns sóttu haustráðstefnu Matís, Matur og framtíð.  Í sal fyrir utan ráðstefnuna 
var svo hægt að kynnast matarhönnun og nýsköpun í matvælaiðnaði. Á ráðstefnunni var 
leitast við að svara spurningum á borð við hvers vegna grænmeti sé hollt, hvort þorskeldi eigi 
framtíð fyrir sér á Íslandi, hvers vegna fólk vill ekki stressaðan eldisfisk og hvort fólk viti 
yfirhöfuð hvaðan maturinn þeirra kemur.  Á ráðstefnunni var ennfremur hægt að kynnast 
matarhönnun sem er vaxandi þáttur í vöruhönnunardeild Listaháskóla Íslands. Gestum var 
boðið upp á blóðbergsdrykkjum, ásamt því að gæða sér á súkkulaðifjöllum. Þá gátu 
ráðstefnugestir einnig kynnst og smakkað fiskeldistegundum sem verða sífellt vinsælli 
erlendis. Má þar nefna tilapia og barramunda svo dæmi séu tekin en tilapia er að verða einn 
vinsælasti fiskur sem neytt er víða um heim. 
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Upplýsingar úr ársreikningi Matís ohf.  

Rekstrarreikningur   

31.12.2007

Rekstrartekjur 884.693
Rekstrargjöld 873.979
Rekstarhagnaður 10.714

Fjármunatekjur    4.339
Önnur gjöld (4.318)
Hagnaður fyrir tekjuskatt 10.735
Tekjuskattur (1.540)
Hagnaður ársins 9.195

Efnahagsreikningur 

       31.12.2007

Eignir
Óefnislegar eignir 8.880

Varanlegir rekstrarfjármunir 95.072

Áhættufjármunir 300

104.252

Veltufjármunir 415.671

Eignir alls 519.923

Eigið fé og skuldir 
Eigið fé 169.143
Skuldbindingar 3.823

Langtímaskuldir 28.697
Skammtímaskuldir 318.260

Eigið fé og skuldir alls 519.923
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