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Sókn er besta vörnin
Friðrik Friðriksson, stjórnarformaður

Sagt er að sókn sé besta vörnin . Á Íslandi höfum við upplifað samdráttarár að undanförnu, breytingar í atvinnulífi, niðurskurð í 
opinberum fjárframlögum til m .a . rannsóknarstarfa . Þær aðstæður geta í mörgum tilfellum verið jarðvegur nýrra tækifæra . Sem 
aftur leggur grunn að enn frekari vexti . Þetta má í stuttu máli segja að hafi verið reynsla Matís að undanförnu . Með markvissri vinnu 
stjórnenda og starfsmanna hafa breytingar í ytri skilyrðum falið í sér áherslubreytingar . Matís hefur við þessar aðstæður sótt fram, 
jafnt innanlands en ekki síður erlendis .

Matís varð til fyrir fimm árum og hefur á þeim tíma skapað sér sess í íslensku samfélagi á mjög margan hátt . Til Matís er horft sem 
leiðandi fyrirtækis í matvælarannsóknum . Matís er drifkraftur í atvinnunýsköpun og sprotastarfsemi, fyrirtækið leiðir saman rann-
sóknarsamfélagið, háskólasamfélagið og atvinnulífið . Matís er í fararbroddi í framtíðartækifærum til atvinnusköpunar og er sérstak-
lega vert að nefna líftæknirannsóknir sem nú þegar hafa skapað störf og aukið áhuga erlendra aðila á samstarfsverkefnum með 
fyrirtækinu . Þetta er dæmi um hvernig sóknin er besta vörnin .

Matís hefur á fimm árum skapað sér orðspor og traust í íslensku samfélagi sem er verðmætt veganesti inn í framtíðina . Þetta hefur 
til að mynda verið gert með markvissri þátttöku fyrirtækisins og starfsmanna þess í umfjöllun miðla í samfélaginu . Á hverjum degi 

er unnið að stórmerkum verkefnum innan veggja fyrirtækisins sem snerta fólk og fyrirtæki út 
um allt samfélagið og mikilvægt er að efla sem best almenna þekkingu fólks á því fyrir hvað 
Matís stendur og hvernig fyrirtækið leggur íslensku samfélagi til verðmæti .

Matís hefur í sinni sókn beint kastljósinu að þátttöku í erlendum verkefnum . Það skilar 
víðtækum árangri . Í fyrsta lagi eflir það þekkingu starfsmanna og þar með þekkingu í rann-
sóknarstarfi hér á landi . Í öðru lagi eflir þetta áhuga erlendis á rannsóknum hér á landi og 
þátttöku í þeim . Í þriðja lagi opna verkefni sem þessi dyr fyrir samstarfsaðila Matís hér á landi 
til nýrra tækifæra erlendis . Og í fjórða lagi skila erlend verkefni dýrmætum tekjum fyrir þetta 
unga fyrirtæki sem ekki hvað síst eru mikilvægar við þær aðstæður sem hafa verið hér á landi 
að undanförnu . Þessi áhersla hefur því skilað þeim árangri að ekki hefur komið hik í stöðuga 
uppbyggingu Matís sem staðið hefur allt frá stofnun fyrir röskum fimm árum .

Í starfsmönnum sínum á Matís sín mestu verðmæti . Þann höfuðstól verður allt kapp lagt á að 
ávaxta sem best . Stjórnendur leggja ríka áherslu á að starfsmenn geti sinnt sínum skyldum jafnt 
sem einstaklingar og starfsmenn félagsins . Það er ánægjuefni að sjá menntunarstig fyrirtækisins 
stöðugt fara hækkandi, sem og svokallaða þekkingarvísitölu . Þeir mælikvarðar eru enn ein stað-
festing þess að Matís er sannarlega á réttri leið . Í þágu lands og þjóðar .
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Matís í alþjóðlegu samhengi
Sveinn Margeirsson, forstjóri

Í ársskýrslu fimmta heila starfsárs Matís frá því fyrirtækið var 
stofnað er veitt innsýn í hvernig Matís hefur, þrátt fyrir ungan 
aldur, skapað sér tengsl og orðspor erlendis . Markvisst og 
meðvitað hefur Matís á liðnu ári aukið áherslu á erlend verk-
efni, enda styrkja þau starfsemina hér á landi, efla íslenskt 
vísindastarf almennt, styrkja atvinnulífið og á endanum skilar 
ávinningurinn sér til hins almenna Íslendings í formi fleiri og 
fjölbreyttari atvinnutækifæra og sóknarfæra fyrir landið . 

Íslendingar greiða talsvert til sameiginlegra rannsóknarsjóða 
í Evrópu og með erlendu vísindasamstarfi má í raun sækja 
það fjármagn til baka, með góðri ávöxtun ef vel er unnið . 
Grunnur að því er sterkur kjarni vísindafólks og hann er til 
staðar hjá Matís . Við finnum í vaxandi mæli að til okkar er 
horft af erlendum aðilum, enda hefur árangur af erlendum 
samstarfsverkefnum okkar verið góður . Við höfum margt eftir-
sóknarvert fram að færa og getum styrkt stöðu Íslands með 

þekkingu sem við sækjum okkur í gegnum þetta samstarf . 
Með alþjóðlegum verkefnum fáum við aðgang að aðstöðu 
sem við annars hefðum ekki og tengsl við sérfræðiþekkingu á 
afmörkuðum sviðum . 

Með auknu alþjóðlegu vísindasamstarfi má segja að brotið 
sé blað . Íslendingar gjörþekkja útflutning á vörum í gegnum 
aldir og er þar nærtækast að minnast sjávarútvegsins . Þar er 
bæði um að ræða hráefnisútflutning og einnig meira unnar 
vörur . Í vísindastarfinu má tala um að við færum okkur úr 
útflutningi á hráefnum yfir í hagnýtingu íslenskrar þekkingar 
á matvælaframleiðslu, undirstöðuatvinnugreinar þjóðarinnar 
í gegnum aldirnar . Því „þekkingarhráefni“ breytum við í enn 
verðmætari vöru sem við bæði getum nýtt okkur í frekari 
sókn erlendis og einnig hér heima, til framþróunar í matvæla-
framleiðslu . Þess ávinnings njóta, auk okkar hjá Matís, aðrir 
innlendir rannsóknaraðilar, stofnanir, háskólar og fyrirtæki . 

Uppbygging Matís og áherslur fyrirtækisins gera okkur kleift að sækja fram á erlendum vett-
vangi . Við höfum yfir að ráða sérþekkingu á mörgum þáttum í sjávarútvegi og einnig má nefna 
einstakar aðstæður til líftæknirannsókna hér á landi vegna t .d . hverasvæðanna, jökla og náttúr-
unnar bæði á landi og í sjó . Margar atvinnugreinar gætu því notið góðs af því erlenda starfi sem 
Matís hefur hrundið af stað en ekki hvað síst eru tækifærin skýrust í sjávarútvegi . Nýjar áherslur 
á því sviði eru m .a . markaðstengd verkefni og áherslur sem snúa að umhverfismálum og 
umhverfisáhrifum . Við Íslendingar eigum sannarlega möguleika á að skapa okkur enn sterkari 
stöðu á afurðamörkuðum heimsins með fiskafurðir okkar . Alþjóðastarf Matís mun hjálpa til í 
þeirri vinnu á komandi árum . 

Svipaða sögu er að segja um íslenskan landbúnað . Þeirri grein munu opnast möguleikar í 
náinni framtíð erlendis, ekki hvað síst með auknu vísinda- og rannsóknarstarfi . Matís horfir 
einnig til þeirra möguleika . 

Vísindamenn okkar skynja að á erlendum vettvangi höfum við orðspor til að byggja á . Ekki bara 
vegna þess að við erum Íslendingar heldur vegna þess sem við getum, þekkjum og kunnum . Af 
því getum við verið stolt og munum áfram feta þessa braut .

Dr . Sveinn Margeirsson

forstjóri Matís
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Alþjóðlegt samstarf er lykillinn  
að framþróun rannsókna
Hörður G . Kristinsson, rannsóknastjóri

„Matís er ekki aðeins öflugt rannsókna- og þekkingarfyrirtæki á 
íslenskan mælikvarða heldur stenst Matís fyllilega samanburð 
við sambærileg erlend fyrirtæki og stofnanir . Sem dæmi er 
leitun að fyrirtæki með jafn mikla og víðfeðma þekkingu og 
reynslu innanborðs á rannsóknum sem tengjast sjávarfangi . Á 
því sviði má segja að Matís sé með allra fremstu fyrirtækjum í 
heiminum,“ segir Hörður G . Kristinsson, rannsóknastjóri Matís .

Frá upphafi hefur alþjóðlegt rannsókna- og þróunarstarf 
Matís og þátttaka í erlendum verkefnum aukist jafnt og þétt 
og er nú orðið stór hluti af starfsemi þess . Starfsfólk Matís 
býr í senn yfir menntun og víðtækri reynslu sem nýtist í 
verkefnatengslum í nánast öllum heimsálfum . „Þessi sókn á 
erlend mið er nauðsynleg til að viðhalda öflugu starfi Matís 
og tengja starfsemina enn frekar við sterka rannsóknar- og 
þróunarhópa erlendis . Alþjóðlegt samstarf er lykillinn að frek-
ari framþróun rannsókna til hagsbóta fyrir íslenskt samfélag . 
Sem dæmi um þann mikla árangur sem náðst hefur í starfi 
Matís má nefna að við erum nú þátttakendur í um 30 alþjóð-
legum rannsóknaverkefnum . Af þeim leiðir Matís yfir tíu 
verkefni sem öll eru mjög stór og með mörgum alþjóðlegum 
samstarfsaðilum,“ segir Hörður . 

Nýjar aðferðir - ný nálgun

Hörður nefnir sem dæmi Amylomics og EcoFishMan, hvort 
tveggja verkefni sem eru myndarlega styrkt úr sjöundu 
rammaáætlun Evrópusambandsins (ESB) og hlutu umsókn-
irnar framúrskarandi mat . Verkefnin eru mjög ólík en Hörður 
segir þau endurspegla vel þá miklu breidd og sérfræðiþekk-
ingu sem er hjá Matís . „Amylomics verkefnið snýst um að 
finna ný ensím úr íslenskum hverum til að umbreyta sterkju 
á nýjan máta . Þetta getur leitt til byltingar í notkun nýrra 
sterkjuafbrigða t .d . í matvælaiðnaði, auk þess að koma nýjum 
íslenskum ensímum í framleiðslu . EcoFishMan verkefnið snýst 
um að skoða nýja nálgun í fiskveiðistjórnun ESB þar sem 
hagsmunaaðilar hafa tækifæri til að hafa áhrif á þróun fisk-
veiðistjórnunar . Útkoma verkefnisins getur leitt til mikilvægra 
umbóta á núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi, öllum til hags-
bóta,“ segir Hörður .

Matís í öllum heimsálfum

Auk stórra Evrópuverkefna er mikill kraftur í norrænu samstarfi 
Matís . Sem sjá má af framúrskarandi árangri Matís í að afla sér 
styrkja hjá Nordic Innovation Program haustið 2011 . Matís leiðir 
fimm stór verkefni sem fengu styrk úr sjóðnum og er þátttakandi 
í nær öllum verkefnum sem voru styrkt . 

„Þetta er gott dæmi um þann mikla kraft og metnað sem er í starfi Matís .  Verkefnin eru allt frá því að 
þróa nýjar neytendavörur úr íslensku þangi í að búa til áætlun um markaðssetningu norrænna hvít-
fiskafurða,“ segir Hörður .

Erlent samstarf Matís er ekki aðeins bundið mörkum Evrópu . Verkefni fyrirtækisins og samstarfsaðilar 
eru í nær öllum heimsálfum . Má sem dæmi nefna þróunarverkefni sem hófst haustið 2011 fyrir stjór-
nvöld í Tansaníu tengt rannsóknum á fiski, fiskvinnslu og úttekt á félagslegri stöðu fiskveiðisamfélaga 
við Tanganyikavatn . Matís hefur síðustu misseri unnið önnur mikilvæg þróunarverkefni í Afríku, t .d . í 
Kenía og í Mósambík sem tengjast gæðamálum og þjálfun fiskeftirlitsmanna og tæknifólks . Hinum 
megin við Atlantshafið hefur Matís m .a . tekið þátt í fiskeldisverkefnum í Chile og rannsóknum 
á lífvirkum sjávarefnum í Bandaríkjunum í samstarfi við bæði háskóla og stór fyrirtæki . Einnig er 
nýhafið verkefni með kanadískum vísindamönnum þar sem rannsökuð verða áhrif fiskipróteina á 
sykursýki tvö, sem er vaxandi vandamál á heimsvísu . Þessi verkefni eru flest tilkomin vegna þeirrar 
sérþekkingar og reynslu sem starfsmenn Matís hafa og er afar eftirsótt á heimsvísu .

Met í fjölda nemendaverkefna

Hlutverk og þáttur Matís í menntun og þjálfun nemenda hefur farið vaxandi og er fyrirtækið 
með sterk tengsl við marga virta erlenda háskóla . Hörður nefnir mjög farsælt samstarf við UNU, 
Háskóla Sameinuðu þjóðanna, frá stofnun hans en starfsmenn Matís gegna veigamiklu hlut-
verki í kennslu við svokallaða gæðalínu skólans og eru nemendur staðsettir hjá Matís og vinna 
sín lokaverkefni þar . „Síðastliðið ár var sett nýtt met í fjölda nemenda á Matís sem unnu að 
hinum og þessum verkefnum . Þar af voru margir erlendir nemendur víðsvegar úr heiminum 
sem nutu góðs af leiðsögn vísindamanna Matís og þeirri framúrskarandi aðstöðu sem fyrirtækið 
getur boðið nemendum . Þeim þykir Matís spennandi kostur vegna þess hversu vel fyrirtækið er 
tengt bæði háskólaumhverfinu og fyrirtækjum, enda eru flest nemendaverkefnin af þeim toga 
að verið er að vinna vísindaleg verkefni með hagnýtingu í huga .“

Starfsemi Matís teygir sig til allra heimsálfa

Dr. Hörður G. Kristinsson, rannsóknastjóri Matís
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Erlend verkefni efla Matís
Oddur Már Gunnarsson, sviðsstjóri

Tekjur af erlendum verkefnum Matís eru nú um 20% af heildar-
rekstri fyrirtækisins og hafa farið vaxandi síðustu ár . Ég sé fyrir 
mér að þessi þróun muni halda áfram, enda er hún mikilvæg 
fyrir Matís bæði faglega og rekstrarlega,“ segir Oddur Már 
Gunnarsson, sviðsstjóri rekstrar og viðskiptaþróunarsviðs Matís .

Matís er opinbert hlutafélag og sem slíkt nýtur það framlaga 
frá íslenska ríkinu . Samdráttur hefur orðið í þeim framlögum 
í takti við niðurskurð á opinberum rekstri í kjölfar efnahags-
samdráttar á Íslandi en óhætt er að segja að Matís hafi náð 
að bregðast við þeirri þróun með aukinni sókn í verkefni á 
erlendum vettvangi . Þetta hefur skilað fyrirtækinu jákvæðri 
afkomu öll samdráttarárin hér á landi og hefur því ekki þurft 
að grípa til samdráttaraðgerða á borð við uppsagnir starfs-
fólks, líkt og svo mörg önnur íslensk fyrirtæki hafa þurft að 
gera . 

Evrópa og Norðurlönd mikilvægust

„Við höfum sótt verkefni um allan heim en þau stærstu og 
mikilvægustu eru á Norðurlöndunum og í Evrópu . Við getum 
verið stolt af þeim árangri sem við höfum náð og hann segir 
mikið um styrk Matís í dag . Samkeppni um erlend verkefni 
er mikil en við fórum árið 2009 mjög markvisst í þá vinnu að 
leiðbeina okkar starfsfólki að sækja um styrki og í framhaldinu 
fórum við skipulega í að leita eftir verkefnum og fjármagni 
erlendis,“ segir Oddur Már en stór hluti erlendra verkefna er 
kostaður af 7 . rammaáætlun Evrópusambandsins, sem Matís 
er virkur þátttakandi í, og norrænum nýsköpunar- og rann-
sóknarsjóðum, svo sem NICe og Nora . 

Örþjóð á heimsvísu en stór matvælaframleiðandi

Verkefni sem Matís sækir erlendis eru í öllum tilfellum samstarfsverkefni með fleiri aðilum, bæði 
hliðstæðum rannsóknafyrirtækjum og stofnunum, öðrum fyrirtækjum og háskólum . Í mörgum 
tilfellum eru einnig fleiri íslenskir aðilar í samstarfshópum verkefnanna . Og ekki er óalgengt að 
Matís sé leiðandi aðili í þessum verkefnum . 

„Okkar fyrirtæki byggir á gömlum þekkingargrunni og við höfum á að byggja áralöngum 
tengslum . Ofan á þetta var Matís byggt og er á fáum árum orðið mjög öflugt rannsóknafyrir-
tæki og nú þegar þekkt sem slíkt víða erlendis . Uppbygging Matís og áherslur falla einnig vel að 
þeim áherslum sem gjarnan eru að baki þessum erlendu verkefnum og við höfum sterka stöðu 
þegar kemur að líftækninni, erfðatækninni, orkunni, jarðhitanum og sjávarútvegsrannsóknum . 
Þó að Ísland sé dvergur meðal þjóða og vart mælanlegt þegar kemur að mannfjöldatölum 
þá erum við stór þegar kemur að fiskveiðum og framleiðslu fiskafurða . Þessa styrkleika Íslands 
nýtum við okkur hjá Matís til að sækja fram .“

Ísland er stór matvælaframleiðandi

Oddur Már Gunnarsson, sviðsstjóri 
rekstrar- og viðskiptaþróunarsviðs
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Aukið traust á fjármálaumsjón 
Matís í erlendum verkefnum
Guðlaug Þóra Marinósdóttir, skrifstofustjóri

„Fjármál eru mikilvægur liður í rannsóknarverkefnum okkar 
og ekki hvað síst finnum við fyrir mikilvægi þeirra þegar 
kemur að erlendum verkefnum Matís sem stöðugt fara 
vaxandi . Þetta er þáttur sem snýr að þeim sem fjármagna 
og styrkja verkefnin, samstarfsaðilum okkar í verkefnum og 
starfsfólki Matís sem stýrir þessum verkefnum . Vísindamenn 
okkar fylgjast að sjálfsögðu með fjármálaþættinum í verkefn-
unum en segja má að okkar hlutverk sé að tryggja að þeir 
geti fyrst og fremst helgað sig sinni sérþekkingu og vísinda-
starfi,“ segir Guðlaug Þóra Marinósdóttir, skrifstofustjóri hjá 

Matís . Hún segir gott utanumhald í fjármálum verkefna einn 
lykilinn að því að skapa traust gagnvart samstarfsaðilum og 
styrktaraðilum „og reynslan er sú að okkur er í auknu  mæli 
falin fjármálaleg umsjón með verkefnum . Það er mismunandi 
eftir eðli og umfangi verkefna hvernig fjármálaleg umsýsla 
þeirra er af okkar hálfu en í mörgum stórum verkefnum er 
fjármálalega umsjónin alfarið í okkar höndum . Það þýðir að 
við fylgjum verkefnunum eftir allt frá samningsgerð til loka, 
gætum þess að greiðslur berist til okkar svo hægt sé að 
greiða samstarfsaðilum eins og samningar kveða á um og 

tryggjum þannig skilvirkan framgang verkefnanna,“ segir Guðlaug Þóra og nefnir Amylomics, 
EcoFishMan, NordChar og SAFE Consortium sem dæmi um stór viðamikil erlend verkefni á 
borðum starfsmanna .

Guðlaug Þóra nefnir að Matís sé í góðu samstarfi við Ríkisendurskoðun, sem sér um endur-
skoðun á ársreikningi Matís . „Við viljum hafa hlutina í lagi og höfum markvisst unnið að 
umbótum sl . ár á okkar bókhaldsferlum og verklagsreglum um innra eftirlit, í samvinnu við 
Ríkisendurskoðun . Almennt finnum við fyrir miklu trausti erlendis í garð Matís hvað varðar fjár-
málalega umsýslu og margumrætt bankahrun hér á landi hefur ekki haft áhrif hvað það varðar . 
Við fundum fyrir áhrifum fyrsta árið eftir fall bankanna en einu áhrifin sem við finnum í dag eru 
hversu mikil skriffinnska því fylgir að stofna nýja bankareikninga í tengslum við ný verkefni . 

Stór hluti af okkar erlendu tekjum kemur frá sjóðum innan Evrópusambandsins og Norrænum 
sjóðum en samstarfsaðilar okkar í þessum verkefnum eru fyrirtæki og stofnanir sem eru staðsett 
á Norðurlöndunum og í öðrum Evrópulöndum og við þurfum þar af leiðandi að eiga banka-
viðskipti í mörgum löndum og í mismunandi gjaldmiðlum . Okkar markmið hjá Matís er að skila 
góðu starfi á öllum sviðum, bæði hvað varðar vísindalega þáttinn og umsjón með verkefnum, 
þar á meðal hvað fjármálin varðar, enda skipta þau miklu máli í verkefnavinnunni þegar allt 
kemur til alls,“ segir Guðlaug Þóra .

Gott utanumhald í fjármálum verkefna  

er einn lykilinn að því að skapa traust 

Guðlaug Þóra Marinósdóttir, skrifstofustjóri Matís
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Matís
Matís er opinbert hlutafélag sem tók til starfa þann 1 . janúar 
árið 2007 . Fyrirtækið hefur þann tilgang samkvæmt lögum að 
vinna að matvælarannsóknum og stuðla að aukinni atvinnu 
og nýsköpun á sviði matvæla . Matís gegnir einnig mikilvægu 
hlutverki í aukinni lýðheilsu landsmanna og matvælaöryggi 
landsins .

Starfsemi Matís er fjölþætt . Fyrirtækinu er skipt í fimm fagsvið 
en við hlið þeirra starfar stoðsvið sem veitir fagsviðunum 
daglega þjónustu vegna fjármála, stjórnunar og upplýsinga-
miðlunar .

Fagsvið Matís eru:

• Líftækni og lífefni

• Mælingar og miðlun

• Nýsköpun og neytendur

• Vinnsla, virðisaukning og eldi

• Öryggi, umhverfi og erfðir

Menntunarstig starfsmanna Matís og tæknilega vel búnar 
rannsóknastofur skipa fyrirtækinu í fremstu röð í íslensku 
rannsóknastarfi . Matís kemur árlega að fjölda rannsóknaverk-
efna innanlands og erlendis . Fyrirtækið er í mörgum þessara 
verkefna leiðandi aðili og njóta þannig bæði fyrirtæki og aðrir 

samstarfsaðilar í rannsóknaverkefnum styrks fyrirtækisins á 
vísindasviðinu . Matís vinnur náið með íslenskum háskólum 
og rækir þannig þá skyldu sína að stuðla að eflingu vísinda-
starfs þeirra .

Annar mikilvægur þáttur starfseminnar er bein þjónusta við 
stofnanir, fyrirtæki og einstaklinga hérlendis og vítt um heim . 
Auk rannsókna er þar um að ræða ráðgjöf, fjölbreytilegar 
mælingar og þróunarstarf .

Markmið Matís er að auka verðmætasköpun í matvælavinnslu 
á Íslandi og efla samkeppnishæfni hennar á alþjóðavett-
vangi . Með því fjölgar störfum, tekjur greinarinnar aukast og 
nýsköpun eflist

Stjórn
Friðrik Friðriksson stjórnarformaður, Einar Matthíasson, vara-
formaður, Arnar Sigurmundsson, Ágústa Guðmundsdóttir, 
Halldóra Lóa þorvaldsdóttir, Jón Eðvald Friðriksson og Laufey 
Haraldsdóttir .
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Rannsóknir Harðar hafa haft mikið hagnýtt gildi og er hann handhafi þriggja birtra einkaleyfa . 
Hörður hefur birt efni um rannsóknir sínar í virtum ritrýndum vísindaritum og flutt fyrirlestra á 
ráðstefnum víða um heim . Hann er virkur í alþjóðlegu rannsóknarsamstarfi og stýrir nokkrum 
fjölþjóðlegum rannsóknaverkefnum nú um stundir . Hörður hefur einnig verið virkur í kennslu 
og eru doktorsnemar hans orðnir tíu talsins og meistaranemarnir níu .

Í störfum sínum hefur Hörður sýnt að hann er afbragðs vísindamaður, kennari og stjórnandi . 
Hann hefur sýnt frumkvæði og veitt forystu við uppbyggingu á nýju fræðasviði sem nú þegar 
er farið að skila arði inn í þjóðarbúið . Hann er góð fyrirmynd nemenda og samstarfsmanna og 
lykilstarfsmaður í vaxandi fyrirtæki . Það var einróma álit dómnefndar Hvatningarverðlaunanna 
að Hörður G . Kristinsson uppfylli öll viðmið hennar og sé því verðugur handhafi Hvatningar-
verðlauna Vísinda- og tækniráðs 2010 .

Um Hvatningarverðlaunin

Hvatningarverðlaun Vísinda- og tækniráðs eru veitt vísindamanni sem snemma á ferlinum þykir 
hafa skarað framúr og skapi væntingar um framlag í vísindastarfi er treysti stoðir mannlífs á Íslandi . 
Verðlaunin, sem nú eru 2 milljónir króna, hafa verið veitt frá árinu 1987, í fyrsta sinn á 50 ára afmæli 
atvinnudeildar Háskóla Íslands . Markmiðið með veitingu Hvatningarverðlaunanna er að hvetja 
vísindamenn til dáða og vekja athygli almennings á gildi rannsókna og starfi vísindamanna .

Úr umsögn formanns Vísinda- og tækniráðs 

Hvatningarverðlaun Vísinda-  
og tækniráðs
Annað sinn sem starfsmaður Matís hlýtur verðlaunin

Dr . Hörður G . Kristinsson rannsóknastjóri Matís og sviðsstjóri 
líftækni- og lífefnasviðs hlaut viðurkenninguna að þessu 
sinni en verðlaunin voru afhent á Rannsóknarþingi Rannís 
8 . júní 2011 . Er þetta í annað sinn sem starfsmaður Matís 
hlýtur þessi verðlaun en dr . Anna Kristín Daníelsdóttir hlaut 
verðlaunin árið 2000, þá starfsmaður Hafrannsóknastofnunar . 
Hörður tók við viðurkenningunni úr hendi forsætisráðherra 
sem jafnframt er formaður Vísinda- og tækniráðs . Verðlaunin 
eru gríðarleg viðurkenning á störfum Harðar sem og á þeirri 
starfsemi sem fer fram innandyra hjá Matís . 

Hörður er fæddur árið 1972 . Hann lauk grunnnámi í líffræði 
frá Háskóla Íslands 1996 og hélt þá til Bandaríkjanna í frekara 
nám . Í meistaranámi sínu við Washington háskóla í Seattle 
vann hann við rannsóknir á nýtingu aukaafurða sjávarfangs 
með notkun ensíma, en slík tækni er nú notuð víða um 
heim með góðum árangri . Árið 2001 lauk hann doktorsnámi 
í matvælalífefnafræði frá Massachusetts háskóla þar sem 
hann lagði stund á rannsóknir á eiginleikum fiskipróteina . 
Niðurstöður doktorsverkefnis hans hafa nýst við að þróa 
nýja tækni til að einangra og nýta prótein úr aukaafurðum 
og vannýttum fiskitegundum, eins og kolmunna og loðnu . 
Því má segja að þær hafi bæði bætt í þekkingarbrunn okkar 

um sjávarafurðir auk þess að hafa haft mikið hagnýtt gildi . 
Á síðasta ári Harðar í doktorsnámi var honum boðin staða 
lektors við matvæla- og næringarfræðideild Flórídaháskóla, 
sem er ein sú stærsta og framsæknasta í BNA . Þar byggði 
hann upp frá grunni öfluga rannsóknastofu á sviði matvæla-
lífefnafræði með sérstaka áherslu á nýtingu sjávarfangs . 
Hörður flutti til Íslands 2007 og hóf störf hjá Matís árið 2008 
en gegnir jafnframt dósentsstöðu við Flórídaháskóla .

Hörður hefur verið brautryðjandi í að byggja upp rannsóknir 
á lífefnum og lífvirkum efnum úr íslenskri náttúru . Hann 
gegndi lykilhlutverki við uppbyggingu á Líftæknisetri Matís 
á Sauðárkróki sem opnaði 2008 . Þar vinna sérfræðingar 
að innlendum og erlendum rannsóknaverkefnum í náinni 
samvinnu við matvælaiðnaðinn í Skagafirði sem og annars 
staðar í landinu . Þar er lögð áhersla á að bjóða upp á aðstöðu 
og sérfræðiaðstoð til að þróa bæði afurðir og framleiðsluferla 
með það að markmiði að hraða ferlinu frá hugmynd til 
afurðar og lækka þannig kostnað við þróunina . Í sama anda 
má einnig nefna nýja aðstöðu fyrir sprotafyrirtæki hjá Matís 
sem nefnist Brúin . Þar er nú að finna öflug líftæknifyrirtæki 
eins og Kerecis og Primex sem búa að nálægðinni við Hörð 
og samstarfsfólk hans .
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Mannauður
Mikil áhersla er lögð á að auka ánægju starfsmanna Matís . 
Til að meta árangur þessarar vinnu tekur Matís árlega þátt 
í vinnustaðakönnuninni „Stofnun ársins“ á vegum SFR . Í ár 
lenti Matís í 11 . sæti af 85 stærri stofnunum . Til að greina 
nánar helstu þætti er koma að starfsánægju starfsmanna var 
einnig unnin vinnustaðakönnun í nóvember í samstarfi við 
utanaðkomandi fagaðila en niðurstöður hennar munu ekki 
liggja fyrir fyrr en í byrjun árs 2012 . Með þessu móti verður 
hægt að greina frekar helstu þætti er viðkoma starfsánægju 
og verða niðurstöður nýttar fyrri hluta árs 2012 til að koma af 
stað umbótum .

Mikill fjöldi sumarstarfsmanna starfaði hjá Matís sumarið 
2011 en alls voru ráðnir rúmlega 50 sumarstarfsmenn sem 
unnu annars vegar í höfuðstöðvum Matís í Reykjavík og hins 
vegar á starfsstöðvum Matís á landsbyggðinni . Meirihluti 
sumarstarfsmanna voru ráðnir í samstarfi við atvinnuátak 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins, Nýsköpunar-
sjóð námsmanna, AVS rannsóknasjóð og Vinnumálastofnun . 
Mikil ánægja var í lok sumars með árangur þessarar vinnu 
þar sem námsmenn fengu ómetanlega reynslu af starfi við 
rannsóknarverkefni þar sem margvísleg nýsköpun á sviði 
matvæla og líftækni átti sér stað . Auk þessa starfar fjöldinn 
allur af erlendum fræði- og rannsóknarmönnum og konum 
hjá Matís, bæði í tengslum við afmörkuð verkefni og allt árið 
um kring .

Á vormánuðum var tekið stórt skref í vistvænum samgöngum 
hjá Matís þegar samgöngustefna fyrirtækisins var kynnt fyrir 
starfsmönnum . Með þessari stefnu eru starfsmenn hvattir til 
að nýta sér heilsusamlega og vistvæna samgöngumáta, t .d . 
að hjóla, ganga eða taka strætó í og úr vinnu .  Meirihluti starfs-
manna Matís tók þátt í þessu síðastliðið sumar og skrifaði undir 
samgöngusamning þar sem starfsmenn skuldbundu sig til 
að nota slíkan ferðamáta a .m .k . þrisvar í viku og fá í staðinn 
greiðslu frá fyrirtækinu . Þetta átak hefur vakið mikla athygli í 
íslensku samfélagi og er nú í sífellt fleiri fyrirtækjum boðið upp 
á sambærilega samninga .

Á hverju ári er farin starfsmannaferð á eina af starfstöðvum 
Matís á landsbyggðinni en alls eru starfstöðvar nú átta talsins 

og þar starfa u .þ .b . 20% af starfsfólki Matís . Með þessum 
ferðum fá allir starfsmenn fyrirtækisins að kynnast hinum 
mismunandi vinnustöðvum og hlutaðeigandi samstarfsað-
ilum . Í ár var haldið til Vestmanneyja . Heimsótt voru fyrirtæki 
á staðnum, þ .á .m . Vinnslustöðin hf . og Grímur Kokkur, ásamt 
því að farið var í skoðunarferð um eyjuna . 

Í október var kosið nýtt starfsmannaráð Matís en ávallt er 
kosið til tveggja ára . Tilvist starfsmannaráðsins er nokkuð 
sérstök þegar kemur að almennum vinnumarkaði en 
tilgangur þess er ekki að skipuleggja uppákomur tengdar 
skemmtunum, sbr . árshátíðir og þvíumlíkt . Aftur á móti er 
hlutverk starfsmannaráðs að koma að margvíslegum þáttum 
er tengjast starfsemi Matís og aðkomu starfsmanna þess . 
Hlutverk ráðsins er að gefa gaum að endurbótum í fyrirtæk-
inu og aðstöðu starfsmanna, t .d . að koma á framfæri tillögum 
um breytta starfshætti og aðferðir, vinnuskilyrði, vinnuhag-
ræðingu, ásamt því að leggja fram tillögur að breytingum á 
starfsmannastefnu fyrirtækisins .

Þekkingarmiðlun meðal starfsmanna er mikilvægur þáttur í 
starfsemi Matís . Yfir vetrarmánuðina fara fram reglulegir fyrir-
lestrar sem skiptast annars vegar í fyrirlestra þar sem starfs-
menn Matís kynna sínar rannsóknir og hinsvegar eru fengnir 
utanaðkomandi fræðimenn til að kynna rannsóknir sínar eða 
starfsemi sem þeir koma að . Þessir fyrirlestrar nýtast bæði í 
miðlun þekkingar á milli hinna fimm fræðasviða Matís ásamt 
því að kynna nýjar stefnur og strauma í rannsóknum á sviði 
matvælafræði og líftækni .

Fjöldi starfsmanna sviða Fjöldi Stöðugildi

Nýsköpun og neytendur 13 10,95

Vinnsla, virðisaukning og eldi 15 14,4

Líftækni og lífefni 16 15,5

Mælingar og miðlun 20 19,5

Öryggi, umhverfi og erfðir 17 16,6

Rekstur og viðskiptaþróun 18 17,12

99 94,07

Starfstöðvar - fjöldi starfsmanna Fjöldi Stöðugildi

Reykjavík 82 78,22

Sauðárkrókur 4 4

Akureyri 4 4

Neskaupsstaður 3 3

Vestmannaeyjar 2 2

Ísafjörður 1 1

Höfn á Hornafirði 1 1

Flúðir 1 0,5

Egilsstaðir 1 0,35

99 94,07

Menntun  

Matvælafræði 22

Líffræði 21

Rannsóknarmannanám 9

Verkfræði 6

Viðskiptafræði 7

Lífefnafræði 3

Sameindalíffræði 3

Efnafræði 3

Sjávarútvegsfræði 2

Lífeindafræði 2

Næringarfræði 1

Önnur menntun 20

99

Almennt  

Fjöldi starfsmanna 99

Fjöldi stöðugilda 94,07

Meðalaldur 46,0

Meðalstarfsaldur 10,0

Menntun - Prófgráður  

Ph .D . 23

M .Sc . 29

B .Sc . 20

BA . 1

Cand . Oecon 1

Sérmenntun 14

Önnur menntun 11

99

Menntun - Prófgráður

PhD 23

M .Sc 29

B .Sc 20

BA 1

Cand . Oecon 1

Sérmenntun 14

Önnur menntun 11

99

 

19



20

Þekkingarvísitala Matís
Til að tryggja góðan rekstur er nauðsynlegt fyrir öll fyrir-
tæki að gera árangursmælingar þar sem mikilvægir þættir í 
rekstri eru greindir . Þegar mat er lagt á rekstur hefðbundinna 
fyrirtækja er algengt að framleiðslu- og fjárhagstölur séu 
skoðaðar en til að leggja mat á rekstur Matís þarf hins vegar 
að fara aðrar leiðir . Fjárhagstölur eru metnar eins og hjá 
hefðbundnum fyrirtækjum en þegar kemur að starfsemi 
Matís þarf að fara óhefðbundnar leiðir til að leggja mat á 
hana . Matís er þekkingarfyrirtæki sem sinnir rannsóknum og 
nýsköpun á sviði matvæla í þágu atvinnulífsins, lýðheilsu og 
matvælaöryggis .

Eiginlegar afurðir Matís eru því sú þekking sem er sköpuð 
með hinum margvíslegu rannsóknum sem fara fram á vegum 
fyrirtækisins út um allt land . Form þessarar þekkingar geta 
verið margvísleg og því mótuðu stjórnendur Matís líkan sem 
metur hana á tölulegan hátt til að skilgreina stig þekkingar-
sköpunar hjá Matís á hverju ári . Þetta líkan er kallað þekk-
ingarvísitala Matís og samanstendur af þremur grunnþáttum 
sem taldir eru endurspegla tilgang fyrirtækisins, þ .e . að halda 
uppi öflugum matvælarannsóknum, meðal annars til að 
tryggja fæðuöryggi þjóðarinnar . Þrír grunnþættir líkansins 
eru rannsóknir, þekkingarmiðlun og mannauður og er vægi 
þeirra í vísitölunni gefið upp í sviga .

1) Rannsóknir Matís (50%)

Í þessum þætti vísitölunnar er lagt mat á þær rannsóknir 
sem fara fram hjá fyrirtækinu en þetta er gert með því að 
leggja mat á gæði rannsókna sem endurspeglast m .a . í 
fjölda ritrýndra greina sem hafa verið birtar í alþjóðlegum 
vísindaritum .

Rannsóknir

• Fjöldi ritrýndra greina birtar

• Fjöldi almennra greina birtar

• Heildarfjöldi einkaleyfaumsókna

• Opnar Matísskýrslur

• Bókakaflar

• Erindi á vísindaráðstefnum

• Veggspjöld á vísindaráðstefnum

2) Þekkingarmiðlun Matís (30%)

Stór hluti rannsókna Matís er í tengslum við íslenskar 
menntastofnanir á háskólastigi . Mikilvæg rannsóknastarfsemi 
hér á landi á sviði líffræði, matvælafræði og annarra fræða-
sviða tengdum Matís fer fram innan veggja þessara stofnana 
og vinna fjölmargir nemendur í framhaldsnámi á háskólastigi 
að rannsóknum í samstarfi við Matís . Menntunarhlutverk fyrir-
tækisins hefur vaxið undanfarin ár og gegnir fyrirtækið í dag 
mikilvægu hlutverki sem tengiliður milli menntastofnana og 
atvinnulífsins . Áhersla hefur verið lögð á að tengja rannsóknir 
og nýsköpun á sviði matvæla í þágu atvinnulífsins á Íslandi, 
bæði við háskóla og atvinnulíf og efla þannig samstarfið og 
brúa bilið milli fyrirtækjanna og háskólanna .

Nemendur

• Fjöldi Ph .D . nemenda útskrifaðir

• Fjöldi M .Sc . nemenda útskrifaðir

• Aðrir nemendur útskrifaðir af háskólastigi

Kennsla

• Fjöldi starfsmanna sem hafa fastar stöður við háskóla

• Fjöldi starfsmanna með stundakennslu á háskólastigi

3) Mannauður Matís (20%)

Hæfni starfsfólks Matís er grundvöllurinn fyrir rekstri fyrirtækisins og getu þess til að stunda 
rannsóknir á heimsmælikvarða . Rannsóknaumhverfi fyrirtækisins er alþjóðlegt og er mikil 
samkeppni bæði um þróun rannsókna og tekjuöflun í alþjóðlega rannsóknasjóði, t .d . á vegum 
Evrópusambandsins . Þessi mælikvarði gefur fyrirheit um framtíðarmöguleika og hæfni fyrir-
tækisins til að stunda rannsóknir og miðla þekkingu til háskóla og atvinnuvega á Íslandi . 

Grunngildi var gefið fyrir þekkingarsköpunina sem fór fram á árinu 2007 og gefa því mælingar 
líkansins vísbendingar um breytingar á sviði þekkingarsköpunar hjá fyrirtækinu út frá stofnári 
þess til dagsins í dag . Hér að neðan má sjá samantekt á gildum vísitölunnar frá 2007-2011 . 
Þekkingarvísitalan hefur hækkað mikið frá 2007, þrátt fyrir nokkra lækkun frá 2010-2011 . Sú 
lækkun skýrist fyrst og fremst af færri útskrifuðum doktorsnemendum árið 2011 og meiri 
áherslu á vöruþróun en áður . Þaraskyr er skemmtilegt dæmi um afrakstur vöruþróunar innan 
Matís, en telur ekki með í þekkingarvísitölunni .

Þekkingarvísitala Matís
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2007 2008 2009 2010 2011

Þekkingarvísitala Matís

Ár stig % breyting

2007 100 -

2008 156 56,0%

2009 182 16,7%

2010 238 30 .8%

2011 217 -9,7%
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Gildi, hlutverk og stefna
Gildi Matís

• Frumkvæði

• Sköpunarkraftur

• Metnaður

• Heilindi

Hlutverk Matís er að
•  . . .efla samkeppnishæfni íslenskra afurða og atvinnulífs

•  . . .tryggja matvælaöryggi og sjálfbæra nýtingu umhverfisins 
með rannsóknum, nýsköpun og þjónustu

•  . . .bæta lýðheilsu

Stefna Matís er að
•  . . .vera framsækið þekkingarfyrirtæki sem eflir samkeppnishæfni 

Íslands og skilar þannig tekjum til íslenska ríkisins

•  . . .vera eftirsóttur, krefjandi og spennandi vinnustaður með fyrsta 
flokks aðstöðu þar sem starfsmenn njóta sín í starfi

•  . . .hafa hæft og ánægt starfsfólk

Reykjavík

Ísafjörður Sauðárkrókur

Akureyri

Neskaupstaður

Höfn í HornafirðiFlúðir

Vestmannaeyjar
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Faglegar áherslur
Hjá Matís er unnið að fjölbreyttum verkefnum í matvælaiðn-
aði þar sem áhersla er lögð á nýsköpun og verðmætaaukn-
ingu . Verkefnin eru unnin í samvinnu við innlenda matvæla-
framleiðendur, háskóla og alla þá sem með einhverjum hætti 
veita matvælaiðnaði þjónustu .

Markvisst er unnið að því að auka samvinnu við erlendar 
rannsóknastofnanir og fyrirtæki í gegnum alþjóðleg rann-
sókna- og þróunarverkefni .

Starfsemi Matís skiptist í fimm fagsvið

• Líftækni og lífefni - Dr . Hörður G . Kristinsson

• Mælingar og miðlun - Franklín Georgsson

• Nýsköpun og neytendur - Guðjón Þorkelsson

• Vinnsla, virðisaukning og eldi - Arnljótur Bjarki Bergsson

• Öryggi, umhverfi og erfðir - Dr . Anna K . Daníelsdóttir

Líftækni og lífefni
Dr. Hörður G. Kristinsson, sviðsstjóri

Á sviðinu Líftækni og lífefni eru stundaðar rannsóknir á 
lífefnum og þróun í líftækni . Markmiðið er að nýta íslenska nátt-
úru sjálfbært til framleiðslu á eftirsóttum lífefnum og ensímum, 
finna, einangra og skilgreina náttúruleg lífvirk efni sem hafa 
heilsubætandi áhrif og geta aukið stöðugleika matvæla . Einnig 
er unnið að rannsóknum og nýtingu á vannýttum afurðum, 
t .d . þörungum og slógi, sem og vannýttum sykruhráefnum 
í umhverfinu, svo sem úr þangi, brjóski, kítíni og sellulósa . 
Náið samstarf er með matvælaframleiðendum, stofnunum og 
háskólum innanlands sem utan . 

Árið 2011 var mjög viðburðaríkt fyrir sviðið . Fjöldamörg ný 
og spennandi verkefni hófust  á árinu . Dæmi um það er 
Amylomic sem er stórt Evrópuverkefni sem sviðið leiðir . Verk-
efnið, sem byggir bæði á grunnvísindum og hagnýtum rann-
sóknum, snýst um að finna ný ensím úr íslenskum hverum til 

að umbreyta sterkju á nýjan máta . Niðurstöðurnar geta leitt til 
byltingar í notkun nýrra sterkjuafbrigða t .d . í matvælaiðnaði, 
auk þess að koma nýjum íslenskum ensímum í framleiðslu . 

Þekking innan sviðsins á hitakærum hveraörverum skapar 
því mikla sérstöðu á heimsvísu en lögð er áhersla á að finna 
hitaþolin ensím sem nýta má í iðnaði og rannsóknum . Þessi 
ensím má m .a . nota til þess að umbreyta fjölsykrum til að 
auka notagildi þeirra í matvælum . Einnig má finna einstök 
ensím sem hægt er að nýta til framleiðslu á verðmætum 
efnum og orku úr vannýttum lífmassa .

Verkefnið Einstök vistkerfi Vonarskarðs sem styrkt var af Rann-
sóknarsjóði hófst á haustmánuðum . Það sameinar mörg 
rannsóknasvið og snýst um að rannsaka lífríki hvera í Vonar-
skarði og mjög sérstaka tegundasamsetningu örvera sem 
í þeim er að finna . Þessar niðurstöður eru mikilvægar til að 
auka skilning okkar á einstökum íslenskum vistkerfum en 
geta á sama tíma gefið vísbendingar um áhugaverðar örverur 
sem hægt er að hagnýta .

Á árinu var unnið að mörgum ólíkum verkefnum sem tengj-
ast framleiðslu og nýtingu lífefna en efni sem hafa líffræðilega 
virkni er víða að finna í náttúrunni . Skimað er fyrir virkni þeirra, 
bæði jákvæðri og neikvæðri . Jákvæða virknin er eftirsótt til 
framleiðslu á heilsuvörum og til að fyrirbyggja ýmsa kvilla 
og sjúkdóma . Þar má nefna lækkun blóðþrýstings, viðspyrnu 
gegn krabbameini, varnir gegn hjarta- og æðasjúkdómum 
og fleira .

Mikil rannsóknar- og þróunarvinna var tengd virkum efnum 
úr íslenskum stórþörungum og hófust á árinu mörg verk-
efni á þessu sviði . Meðal annars fór mikil þróunarvinna 
fram á nýjum húðvörum sem innihalda lífvirk efni úr þangi, 
ásamt því að notkun þangefna til að bæta bragð og lengja 
geymsluþol matvæla var könnuð með mjög góðum árangri . 
Niðurstöður neytendaprófa benda m .a . til að þangefnin geti 
dregið úr saltnotkun í þeim matvælum sem þau eru notuð í . 

Verkefnið Biotransport sem unnið var með Chalmers Háskólanum í Svíþjóð og Háskólanum 
í Ljubljana í Slóveníu lauk á árinu . Verkefnið, sem fólst í því að rannsaka breytingar lífefna við 
meltingu, leiddi í ljós afar áhugaverðar niðurstöður .  Kom í ljós að omega-3 fitusýrur geta 
þránað við meltingu, en lífvirk peptíð unnin úr afskurði og andoxunarefni úr þangi geta unnið 
gegn þessari þránun ef þeirra er neytt á sama tíma . Mikil vinna fór fram við þróun og uppskölun 
framleiðsluferla til að vinna bæði lífvirk peptíð og þróa nýjar próteinafurðir til manneldis úr 
ýmsum aukaafurðum fisks, t .d . beinamarningi . Vel hefur gengið að vinna svokallað surimi úr 
þessum aukaafurðum og er talsverður áhugi hjá erlendum fyrirtækjum á þessum ferlum og 
afurðum . Vinna sviðsins vakti athygli fjölmargra erlendra fyrirtækja sem hófu samstarf við sviðið 
á árinu við þróun lífefna og rannsóknir á virkni þeirra .

Líftæknirannsóknir sviðsins fara fram í höfuðstöðvum Matís í Reykjavík en einnig er Líftækni-
smiðja Matís á Sauðárkróki mikilvægur hlekkur í starfi sviðsins . Þar er sérhæfður búnaður og 
önnur aðstaða til líftæknirannsókna . Starfsemin flutti undir lok árs í nýja glæsilega aðstöðu í 
Verinu á Sauðárkróki og starfar í náinni samvinnu við atvinnulífið á svæðinu . 

Fjöldi nemenda kom að rannsóknum sviðsins á árinu á öllum stigum náms, bæði í Reykjavík 
og á Sauðárkróki . Sérstaklega bar á vinnu nemenda sumarið 2011 og komu þeir að mörgum 
hagnýtum verkefnum sem unnin voru í náinni samvinnu við ýmis fyrirtæki . Á árinu fjölgaði á 
sviðinu um tvo sérfræðinga sem styrkir mjög líftæknihluta þess . Mikill kraftur var í starfsemi 
sviðsins á árinu sem einkenndist af mjög góðum árangri í verkefnaöflun á bæði innlendri og 
erlendri grundu .
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á skógarafurðum, við stofnun kjötvinnslu á Egilsstöðum og hafin könnun á möguleikum þess 
að stofna smiðju um fullvinnslu á uppsjávarfiskum á Neskaupsstað . Í Stykkishólmi var haldið 
málþing um nýtingu á þara í vörur til manneldis . Þar var einnig aðstoðað við vöruþróun á þara . 
Aðstaðan í Reykjavík var svo m .a . notuð til framleiðslu á þjálfarabrauði, orkubita fyrir íþróttafólk 
og til vinnslu og vöruþróunar á krabba sem veiddur var í Faxaflóa og á fleiri stöðum við landið .  

Starfsmenntunarnámskeið um söltun og reykingu, þurrkun, sultun og súrsun matvæla sem 
haldin voru víða um land tengdust þessari starfsemi sviðsins . 

Nýr vefur www .kjotbokin .is, upplýsingaveita um vinnslu, gæði og eiginleika kjöts var opnaður 
í september . Starfsfólk sviðsins tók einnig þátt í gerð sjónvarpsþátta  í samvinnu við Svein 
Kjartansson, Áslaugu Snorradóttur og Sagafilm sem höfðu að markmiði að efla áhuga fólks 
á að matreiða sjávarfang . Þættirnir Fagur fiskur (www .fagurfiskur .is) slógu í gegn og unnu til 
Edduverðlaunanna í febrúar .

Starfsfólk sviðsins skipulagði og tók þátt í kennslu í nýjum námskeiðum, annars vegar um gæði 
og vinnslu búfjárafurða við Landbúnaðarháskóla Íslands og um vistvæna nýsköpun matvæla 
sem kennt er við Háskóla Íslands í samvinnu við aðra ríkisháskóla og Listaháskóla Íslands . Einnig 
hófst samstarf við ríkisháskólana um að koma á alþjóðlegu mastersnámi í matvælavísindum .

Samstarf er við aðila í Evrópu (www .foodunique .eu) um að vekja athygli á og koma á þróunar-
verkefnum um sérstöðu stofna, framleiðslukerfa, afurða, neytenda og menningar á mismun-
andi svæðum í Evrópu . Þá var starfsmaður sviðsins í verkefnisstjórn New Nordic Foods . Matís 
er einnig þátttakandi í Ecotrophelia og vinnur þar með Nýsköpunarmiðstöð og samtökum í 
matvælavinnslu í Evrópu að vistvænni nýsköpun matvæla (www .ecotrophelia .eu) .  

Hópur nemenda vann á Matís í sumar að þróun á þaraskyri . Hópurinn tók þátt í evrópskri 
nýsköpunarkeppni á matvælasýningunni Anuga í Köln í október . Um áramótin 2010/2011 lauk 
stóru evrópsku verkefni, Chill-On um framleiðslu, dreifingu og sölu á kældum matvælum . Matís 
var leiðandi í mörgum hlutum þess verkefnis . Af norrænum verkefnum má nefna verkefni um 
hollan skólamat „Healthier choices for the young consumers“ sem lauk á árinu og  „Taste of the 
North Atlantic“ sem er um gerð sjónvarpsþátta í anda „Fagur fiskur“ .

Rannsóknir voru m .a gerðar á íblöndun sjávarrétta með lífefnum og könnun var gerð á 
viðhorfum og neysluvenjum Íslendinga á aldrinum 18-80 ára tengdum sjávarfangi . Þar kom í 
ljós að á síðustu fimm árum hefur tíðni fiskneyslu, fjölbreytni í fisktegundum og afurðum aukist 
og viðhorf breyst . Yngra fólk er opið fyrir nýjungum, hefur minni áhyggjur af verði og telur 
frekar að meira framboð á veitingastöðum og úrval af fiskréttum auki fiskneyslu þeirra .  

Öll þessi viðfangsefni voru unnin í þeim tilgangi að efla íslenskan matvælaiðnað og skapa 
atvinnu og verðmæti í hinum dreifðu byggðum landsins og tryggja neytendum um leið fjöl-
breyttan, góðan, öruggan og oftast hollan mat úr úrvals hráefni .

Mælingar og miðlun
Franklín Georgsson, sviðsstjóri

Umfangsmiklar úttektir faggildingaraðila á gæðakerfum mæli-
þjónustu Matís voru gerðar á árinu 2011 og leiddu þær í ljós að 
staða gæðamála er mjög góð hjá fyrirtækinu . Flestar mælingar 
eru nú gæðatryggðar samkvæmt alþjóðlegum stöðlum . Þegar 
árið 1997 var lagður grunnur að alþjóðlegri gæðatryggingu 
núverandi mæliþjónustu Matís og hefur fyrirtækið því mikla 
þekkingu og reynslu af rekstri faggildrar mæliþjónustu . Kröfur 
um gæði og upplýsingar um einstaka þætti mæliniðurstaðna 
aukast sífellt sem um leið krefst frekari menntunar og þjálfunar 
starfsfólks og veldur auknum kostnaði . 

Þjónusta á sviði örverumælinga er mest vegna fjölbreytilegra 
matvælaverkefna en beinist þó einnig sífellt meira að öðrum 
tegundum verkefna . Þar má nefna mælingar á örveruvirkni 
sótthreinsiefna, hreinleikamælingar á snyrtivörum, lyfjum 
og fleiru, örverumælingar vegna umhverfiseftirlits og fram-
leiðslu og sölu á rannsókna- og prófunarvörum sem notaðar 
eru við hreinleikaprófanir á framleiðslu- og dreifingarstöðum 
matvæla .

Umfang hefðbundinna verkefna jókst á árinu 2011 sem er í 
takti við það sem hefur gerst öll árin frá því Matís hóf starf-
semi í ársbyrjun 2007 . Sérstakur samningur er við Matvæla-
stofnun (MAST) um öryggis- og forgangsrannsóknir á sviði 
örverumælinga . Á árinu fór fram á vegum MAST sérstök 
úttektarrannsókn á örveruöryggi reyktra sjávarafurða og voru 
allar mælingar í því verkefni gerðar hjá Matís .

Umfangmiklu rannsóknaverkefni við greiningu mæligagna 
úr gæðaeftirliti með neysluvatni á veitusvæði Orkuveitu 
Reykjavíkur lauk á árinu . Verkefnið var styrkt af Umhverfis- og 
orkurannsóknasjóði Orkuveitu Reykjavíkur og var hluti af 
meistaranámi nemanda við Háskóla Íslands .

Flest undanfarin ár hafa bæði innlendir og erlendir nemendur 
á háskólastigi starfað tímabundið við deildina við ýmis verk-
efni á sviði örverurannsókna .  Á síðasta ári vann nemandi 
við Háskóla Íslands að verkefni til að kanna örverufræðilegt 
öryggi sjávarafurða á grunnslóð á Íslandsmiðum . Verkefnið 
var stutt af Verkefnasjóði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðu-
neytisins og var liður í að kanna hvort sjávarafli af grunnslóð 
væri sambærilegur og afli af djúpslóð hvað varðar örveru-
fræðilegt öryggi .

Umfang mæliþjónustu Matís í Reykjavík jókst talsvert á árinu 
sem er í samræmi við þróun síðustu ára . Á árinu var prófuð 
nýleg tækni til að mæla efnasamsetningu matvæla með mun 
fljótvirkari aðferðum en áður hefur þekkst . Prófunin var liður 
í því að byggja upp gagnagrunn sem hægt er að nota til 
viðmiðunar við útreikning niðurstaðna úr þessum prófunum 
og gert er ráð fyrir að fljótlega verði hægt að bjóða upp á 
þessar tegundir mælinga á ýmsum tegundum matvæla .

Umsvif mælinga hjá Matís í Neskaupstað voru svipuð og 
undanfarin ár Mestu breytingarnar eru í sambandi við 
mikla aukningu makrílveiða á undanförnum árum sem hafa 
leitt af sér mjög auknar mælingar á bæði mjöli og öðrum 
uppsjávarafurðum .

Á árinu var lokið við faggildingu á reglulegum örveru- og 
efnamælingum fyrir neysluvatn, ásamt fleiri tegundum 
efnamælinga fyrir sýni af fiski- og fiskafurðum . Má segja að 
nú sé að mestu lokið því verkefni að innleiða alþjóðlega 
gæðatryggingu á flestar algengustu mæliaðferðir sem gerðar 
eru í Neskaupstað . Þetta hefur þá þýðingu að nú er einnig 
hægt að veita opinberum eftirlitsaðilum með matvælum 
mæliþjónustu í samræmi við ströngustu gæðakröfur . Með 
þessu eykst einnig þjónustuöryggi Matís í heild þar sem nú er 
hægt að bjóða upp á sambærilega og stöðuga mæliþjónustu 
á tveimur stöðum á landinu .

Nýsköpun og neytendur
Guðjón Þorkelsson, sviðsstjóri

Fjöldi verkefna og mikið samstarf við smáframleiðendur, 
fyrirtæki og opinbera aðila um allt land einkenndu starfsemi 
sviðsins á árinu 2011 . Einnig má nefna öflugt starfsmennt-
unar-, fræðslu- og kynningarstarf og samstarf við aðila á 
Norðurlöndum og Evrópu um sérkenni og sérstöðu matvæla 
mismunandi svæða í Evrópu og um vöruþróun út frá hollustu 
og umhverfisþáttum .

Í matarsmiðju Matís á Höfn var unnið að nokkrum verkefnum 
um veiðar, vinnslu, nýtingu og vöruþróun á humri . Einnig 
var unnið að verkefnum um vinnslu á loðnuflökum og öfug-
kjöftu, svo og þurrkun á síldarflökum . Matarsmiðjan á Flúðum 
var formlega opnuð í maí og þar hafa verið þróaðar vörur 
á borð við nasl með fiskpróteinum, þurrkaðir sveppir og 
salsasósur . Á Austurlandi var m .a . aðstoðað við vöruþróun 
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Vinnsla, virðisaukning og eldi
Arnljótur Bjarki Bergsson, sviðsstjóri

Meginhlutverk sviðsins Vinnsla, virðisaukning og eldi er að stuðla að auknum verðmætum í 
virðiskeðju matvæla og bættri lýðheilsu . Unnið er út frá markmiðum um aukna hagkvæmni og 
gæði við öflun hráefnis, framleiðslu, vinnslu og flutning matvæla . Áhersla er lögð á samspil sjálf-
bærni, rekjanleika, miðlun og nýtingu upplýsinga í þágu matvælaiðnaðarins og neytenda . Leit-
ast er við að bæta framleiðsluaðferðir með sem hagkvæmustum hætti, m .t .t . eiginleika hráefna .

Stefna sviðsins felst í verðmætamyndandi nýsköpun og takmörkun kostnaðar við matvælafram-
leiðslu . Sviðið vinnur að þróunarverkefnum sem snerta virðiskeðjuna sem heild eða einstaka 
þætti hennar . Starfsemi sviðsins byggist á því að matur eigi sér upphaf í hráefni, berist í 
gegnum einhvers konar vinnslu og fái á þeirri leið aukið virði . Endastöðin er borð neytandans 
þar sem hann fær í hendur vöru af ákveðnum gæðum, samkvæmt væntingum sínum . Starfs-
menn sviðsins búa yfir fjölþættri þekkingu á ólíkum þáttum virðiskeðjunnar og vinna að rann-
sóknum og þróun í virðiskeðjunni í náinni samvinnu við fyrirtæki, háskóla og rannsóknaraðila .

Verkefni sviðsins eru aðallega unnin fyrir og með innlendum matvælafyrirtækjum og fyrir-
tækjum er þjónusta matvælaiðnaðinn . Sviðið veitir ráðgjöf um úrlausnir vandamála í matvæla-
framleiðslu og annast rannsóknir sem hafa að markmiði nýjar afurðir, nýja tækni og nýja 
markaði . Leitað er leiða til lækkunar kostnaðar, s .s . fóðurkostnaðar í eldi og almenns framleiðslu-
kostnaðar við vinnslu . Með því er lagður grunnur að aukinni framlegð í matvælaframleiðslu og 
betri afkomu .

Á árinu 2011 voru fóðurverkefni umfangsmeiri á sviði fiskeldis en verkefni sem lutu að tækni-
lausnum á því sviði . Vinna með gagnasöfn jókst í kjölfar undangenginnar vinnu með rekjanleika .

Öryggi, umhverfi og erfðir
Dr. Anna Kristín Daníelsdóttir, sviðsstjóri

Á sviðinu Öryggi, umhverfi og erfðir eru stundaðar efnarann-
sóknir, örverurannsóknir, erfðarannsóknir og áhættumat . 
Sviðið veitir jafnframt vöktunar- og öryggisþjónustu með 
efna-, örveru- og erfðarannsóknum fyrir stjórnvöld . Þær miða 
að því að leggja mat á hættur af völdum skaðlegra efna, 
örvera og erfðabreytinga í matvælum og umhverfi . 

Með efnarannsóknum sínum hefur sviðið að markmiði að 
bæta öryggi, gæði og heilnæmi matvæla . Unnið er að þróun 
nýrra efnagreiningaraðferða og einnig eru gerðar rannsóknir 
á áhrifum æskilegra og óæskilegra efna í matvælum, fóðri og 
umhverfi . Fylgst er með ástandi íslenskra matvæla með tilliti 
til næringarefna og mengandi efna . Þá hefur sviðið einnig 
með höndum vöktun á magni óæskilegra efni í sjávarfangi og 
varnarefna í grænmeti og ávöxtum .

Örverurannsóknir sviðsins snúa að því að rannsaka fjöl-
breytileika og dreifingu örvera í matvælum og umhverfi . 
Þekkingaruppbygging á þessum þáttum og þróun nýrra 
greiningaraðferða hefur að markmiði að bæta öryggi og heil-
næmi íslenskra afurða . Þannig eru t .d . metin áhrif örvera á 
geymsluþol matvæla, vinnsluaðferðir þeirra og er umhverfi 
vinnslunnar rannsakað út frá því hvaða örverur er þar að 
finna, hvernig þær haga sér og smitleiðir sýkla . Rannsóknir 

sviðsins spanna mikinn fjölbreytileika umhverfis, allt frá 
hafsvæðinu við landið og eldfjöllum yfir í hveri og jökulvötn, 
svo dæmi séu tekin . 

Sviðið er leiðandi í erfðarannsóknum hér á landi og þróar 
aðferðir við stofn-, uppruna-, tengsla- og foreldragreiningar 
sem nýtast við auðlindastjórnun, stofngreiningar, kynbætur 
og rekjanleikarannsóknir . Erfðarannsóknirnar felast meðal 
annars í erfðagreiningum á nytjastofnum og villtum stofnum, 
foreldragreiningum dýra, raðgreiningum á erfðaefni lífvera 
og þróun nýrra erfðamarka . Þekkingaruppbygging sviðsins er 
varðar villta sjávardýrastofna er einstök hér á landi . 

Sviðið tók á árinu þátt í Evrópuverkefninu QALIBRA-Heilsu-
voginni, sem er þróun tölvuforrits þar sem notendur geta 
á Veraldarvefnum metið áhættu og ávinning af neyslu 
matvæla . Sviðið stendur einnig að þróun gagnagrunna um 
íslensk matvæli fyrir neytendur, stjórnvöld og fyrirtæki . Rann-
sóknarstyrkur fékkst frá Evrópusambandinu á árinu til að 
taka þátt í tveimur nýjum og umfangsmiklum evrópskum 
samstarfsverkefnum . Annað á sviði efnarannsókna og 
áhættumats, „TDS-Exposure“, sem felst í rannsókn á hversu 
mikið fólk fær af óæskilegum aðskotaefnum úr matvælum . 
Hitt á sviði örverurannsókna og lífupplýsingatækni, „MicroB3“ 
um rannsóknir á sjávarörverum við strendur og í úthöfum .
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Matís - um allt land
Frá upphafi hefur Matís byggst á neti starfsstöðva um allt land . Starfsstöðvar eru nú átta talsins, að höfuð-
stöðvum fyrirtækisins í Reykjavík meðtöldum og eru starfsmenn þeirra tengdir öllum fagsviðum fyrirtækisins . 
Nýjasta starfsstöðin er á Flúðum en hún var sett á fót í árslok 2010 og opnuð formlega vorið 2011 .

Áherslur starfsstöðvanna eru fjölbreyttar, endurspegla vítt starfssvið Matís og faglega þekkingu innan fyrir-
tækisins . Að sama skapi taka starfsstöðvarnar einnig mið af nærsamfélaginu á hverjum stað og þeim þörfum 
sem þar eru . Þannig eru starfsstöðvar Matís á Ísafirði og í Vestmanneyjum í tveimur af stærri sjávarútvegs-
stöðum landsins, hjá Matís á Höfn í Hornafirði hefur mikið starf verið unnið með humarframleiðendum og á 
Sauðárkróki er líftækni lykillinn að samstarfi við heimaaðila í matvælavinnslu . Mælingaþjónustan í Neskaupstað 
er mikilsverð fyrir bæði framleiðslufyrirtæki og opinbera eftirlitsaðila á heilbrigðissviði á Austurlandi og hjá 
Matís á Akureyri hefur byggst upp mikil rannsóknarþekking í fiskeldi . Loks er að geta matarsmiðjanna þriggja 
sem Matís hefur síðustu ár byggt upp á Höfn í Hornafirði, á Flúðum og í Reykjavík . Þar eru opnaðir möguleikar 
fyrir marga áhugasama matvælaframleiðendur heima í héraði og þeim hjálpað til að láta draum um fram-
leiðsluvörur og atvinnunýsköpun verða að veruleika .

Með starfi um allt land undirstrikar Matís vilja fyrirtækisins til að vinna með aðilum heima í héruðunum að 
fjölbreyttum verkefnum sem treyst geta atvinnulíf, aukið nýsköpun og fjölgað störfum . Stefna Matís er að á 
komandi árum efli fyrirtækið þessa áherslu enn frekar um allt land .
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Íslenskt samstarf
Matís lykilaðili í uppbyggingu íslensks samfélags?

Matís og forverar þess hafa átt langt og farsælt samstarf við 
ýmsar menntastofnanir, opinbera aðila, fyrirtæki og einstak-
linga, bæði hérlendis og erlendis . Matís mun halda áfram að 
efla samskipti og samvinnu við þessa og aðra aðila sem vilja 
vinna með fyrirtækinu að því að gera hlut íslensks matvæla-
iðnaðar sem mestan . Matís hefur unnið með fjölmörgum 
fyrirtækjum og rannsóknar- og menntastofnunum að rann-
sóknum og þróun, en ekki er of djúpt í árina tekið þó fullyrt 
sé að staða íslensks matvælaiðnaðar væri önnur og lakari ef 
Matís hefði ekki notið við .

Með rannsóknum og farsælu samstarfi við aðra vinnur 
Matís að því að auka samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja 
í matvælaiðnaði og fiskvinnslu og leggur sitt af mörkum til 
að skapa þessari mikilvægustu atvinnugrein þjóðarinnar 
áfram þann sess sem hún skipar í dag . 

Hér verða tilgreind helstu samstarfsverkefni með íslenskum 
aðilum sem fram fóru á árinu .

Samningur við Háskóla Íslands

Í gildi er samningur milli Matís og Háskóla Íslands . Markmiðið 
er að vera í fararbroddi í nýsköpun í matvælafræði, matvæla-
verkfræði og líftækni . Samningurinn kveður m .a . á um að 
efla verklega kennslu og vísindastarf á sviði matvælafræði, 
matvælaverkfræði, líftækni og matvælaöryggis . Hugmyndin 
með samningnum er að efla fræðilega og verklega menntun 
nemenda Háskóla Íslands og auka rannsóknir á framan-
greindum sviðum . Þá er markmiðið að nýta möguleika til 
samreksturs tækja í þágu sameiginlegra verkefna en Háskól-
inn og Matís hyggjast kaupa og reka sameiginlega ýmiskonar 
búnað til rannsókna . Háskóli Íslands og Matís ætla sér með 
samstarfinu að vera

í fararbroddi í nýsköpun á þeim fræðasviðum sem tengjast 
matvælafræði, matvælaverkfræði, líftækni og matvælaöryggi . 
Með samningnum mun verkleg leiðbeining meistara- 
og doktorsnema Háskóla Íslands fara fram hjá Matís en 
hugmyndin er að tryggja að gæði rannsókna hjá HÍ og Matís 
séu sambærileg við það sem best gerist á alþjóðlegum vett-
vangi á framangreindum fræðasviðum . Með samstarfinu 
á einnig að tryggja faglega sérstöðu í því skyni að laða að 
nemendur og fræðimenn á alþjóðlegum vettvangi . Þá er 
ætlunin að fjölga nemendum í grunn- og framhaldsnámi í 
matvælafræði, matvælaverkfræði og líftækni . 

Matís er stærsta rannsóknastofnun landsins á sviði 
matvælarannsókna og matvælaöryggis . Stefna Matís er að 
efla samkeppnishæfni íslenskra afurða og atvinnulífs, bæta 
lýðheilsu, tryggja matvælaöryggi og sjálfbæra nýtingu 
umhverfisins með rannsóknum, nýsköpun og þjónustu á 
sviði matvæla, líftækni og erfðatækni . Til að framfylgja stefnu 
sinni er nauðsynlegt að Matís vinni í samstarfi við HÍ að 
kennslu og þjálfun nemenda . 

Matvælastofnun - MAST

Samstarfssamningur er í gildi um framkvæmd prófana og 
öryggisþjónustu af hálfu Matís fyrir Matvælastofnun . Megin-
tilgangur samningsins er annars vegar að tryggja aðgang 
Matvælastofnunar að öryggisþjónustu rannsóknastofu sem 
mun njóta forgangs ef upp koma matarsjúkdómar . Hins 
vegar á samningurinn að tryggja eftir föngum að Matvæla-
stofnun geti rækt það lögmælta hlutverk sitt að fara með 
matvælaeftirlit eða yfirumsjón með eftirliti annarra aðila, til að 
tryggja öryggi og gæði matvæla .

Landssamband smábátaeigenda

Landssamband smábátaeigenda og Matís héldu nokkur námskeið á árinu um bætta aflameð-
ferð . Þar héldu sérfræðingar Matís fyrirlestra og kynntu nýjustu vísindin í meðferð afla, hvernig 
skal umgangast hann þannig að hæsta verð fáist við sölu hans og neytendur verði ánægðir 
með gæðin .

Afli smábáta er ferskasta hráefni sem völ er á, en til að tryggja enn betur að fiskvinnslan og 
neytendur fái sem bestan fisk í hendurnar er mikilvægt að smábátasjómenn þekki vel hvaða 
þættir hafa helst áhrif á gæðin .

Afli smábáta vegur þungt í heildaraflamagni og aflaverðmæti landsmanna . Bátar í þessum 
útgerðaflokki veiddu til dæmis rúmlega 75 þúsund tonn á kvótaárinu 2009/10 að verðmæti 
19,1 milljarðar króna og er áætlað að þessi afli hafi skilað um 38 milljörðum króna til þjóðarbús-
ins í útflutningsverðmætum .

AMSUM: Lífríki Íslandsmiða

Síðan 1989 hefur verið í gangi árlegt vöktunarverkefni á mengunarefnum í lífríki hafsins við 
Ísland . Verkefnið er unnið samkvæmt samningi við umhverfisráðuneytið og fjármagnað af því 
en svokallaður AMSUM hópur, sem starfar á vegum ráðuneytisins, heldur utan um verkefnið . 
Aðilar í þessum starfshópi eru frá Matís, Geislavörnum ríkisins, Veðurstofu Íslands, Umhverfis-
stofnun Íslands, Hafrannsóknastofnuninni og umhverfisráðuneytinu .

Mengun þungmálma í hafinu umhverfis landið er almennt vel undir alþjóðlegum viðmiðunar-
mörkum, að því er fram kemur í nýjustu skýrslu Matís um breytingar á lífríki sjávar við landið . 
Þungmálmar eru frumefni sem eru upprunnin í náttúrunni en styrkur þeirra getur aukist vegna 
aðgerða manna (t .d . námuvinnslu) .

Matís og Landbúnaðarháskóli Íslands

Í gildi er samstarfssamningur milli Matís og Landbúnaðarháskóla Íslands (LBHÍ) . Nú um nokkurt 
skeið hafa Matís og LBHÍ átt í góðu samstarfi um verkefni og rannsóknir á sviði rannsókna, kennslu 
og nýsköpunar . Samningurinn hefur það að markmiði að afla nýrrar þekkingar um hollustu, 
öryggi og sérstöðu íslenskra landbúnaðarafurða og miðla henni til atvinnulífsins og samfélags-
ins alls . Tilgangur samningsins er tvíþættur og lýtur annars vegar að rannsóknum, þróun og 
nýsköpun matvæla úr landbúnaði og hins vegar að kennslu- og fræðslu fyrir verkkaupa .
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þá sé borað gat í tréð og slanga tengd í gatið . Eitt tré hafi gefið allt upp í 8 lítra á sólarhring . ,,Við 
nýtum ekki tré nema í fjóra eða fimm daga og þá lokum við því . Við notum ekki sömu trén ár 
eftir ár . Við gefum þeim 2-5 ára frí áður en við förum að safna úr þeim aftur,” segir Bergrún . 

Safinn er talinn heilnæmur en í honum eru steinefni, andoxunarefni og sykrur . ,,Við sjóðum 
birkisíróp úr safanum og vinnum með Matís að því að koma honum ferskum á markað . Það eru 
60 tré sem við erum með núna í dag . Og ætli við séum ekki að fá svona 200 lítra á sólarhring úr 
þessum trjám,” segir Bergrún .

Fagur fiskur

Fagur fiskur eru sjónvarpsþættir sem sýndir voru á RÚV og nutu þeir mjög mikilla vinsælda . 
Þættirnir hafa það að markmiði að kynna fyrir áhorfendum alla þá ótrúlegu möguleika í því 
frábæra hráefni sem finnst í hafinu í kringum landið . Hugmyndin að þáttunum kviknaði hjá 
Gunnþórunni Einarsdóttur, matvælafræðingi hjá Matís, og Brynhildi Pálsdóttur vöruhönnuði . 
Meistaraverkefni Gunnþórunnar í matvælafræði við Háskóla Íslands fjallaði um stöðu fiskneyslu 
hjá ungu fólki á Íslandi . Niðurstöður verkefnisins sýndu að mikil þörf væri fyrir að efla bæði 
þekkingu fólks og neyslu þess á sjávarfangi .

Út frá þessu verkefni kviknaði sú hugmynd að gera sjónvarpsþætti þar sem sjávarfang landsins 
væri í aðalhlutverki . Þær Gunnþórunn og Brynhildur fengu Svein Kjartansson matreiðslumann, 
Áslaugu Snorradóttur, ljósmyndara, og Sagafilm í lið með sér til þess að láta hugmyndina verða 
að veruleika . Hugmyndin var þróuð áfram og útfærð af Áslaugu, Sveini og Hrafnhildi Gunnars-
dóttur, leikstjóra hjá Sagafilm .

Þess má að lokum geta að þættirnir unnu til Edduverðlauna á árinu .

Sveitarfélagið Hornafjörður

Matís og sveitarfélagið Hornafjörður undirrituðu samstarfssamning í lok ársins . Tilgangur samn-
ingsins er að auka virði matvæla sem framleidd eru í héraðinu og styrkja tekjugrunn einstak-
linga og fyrirtækja sem stunda framleiðslu matvæla með markvissri vöruþróun og tilraunfram-
leiðslu í matarsmiðju Matís á Hornafirði og sölu . Samningurinn byggir á þeirri hugmyndafræði 
að stuðningur í nærumhverfi verði til þess að efla atvinnugreinar og ýta undir samstarf fram-
leiðenda og þar af leiðandi eflingu viðkomandi atvinnugreinar .

Matís og Fisktækniskóli Suðurnesja

Samstarf milli Matís og Fisktækniskóla Suðurnesja hefur 
gengið vel en samningurinn stuðlar að eflingu fagþekk-
ingar, leikni og hæfni nemenda í námi í veiðum, vinnslu 
og fiskeldi . Matís er stærsta rannsóknafyrirtæki landsins á 
sviði matvælarannsókna og matvælaöryggis . Stefna Matís 
er að efla samkeppnishæfni íslenskra afurða og atvinnulífs, 
bæta lýðheilsu, tryggja matvælaöryggi og sjálfbæra nýtingu 
umhverfisins með rannsóknum, nýsköpun og þjónustu á 
sviði matvæla og líftækni . Hjá Matís starfa margir af helstu 
sérfræðingum landsins í matvælatækni og líftækni; matvæla-
fræðingar, efnafræðingar, líffræðingar, verkfræðingar og 
sjávarútvegsfræðingar . Einnig starfar fjöldi M .Sc . og Ph .D . 
nemenda við rannsóknartengt nám hjá Matís .

Fisktækniskóli Suðurnesja (FTS) er samstarfsvettvangur aðila á 
Suðurnesjum sem vinna að uppbyggingu þekkingar á fram-
haldsskólastigi á sviði fiskveiða, vinnslu sjávarafla og fiskeldis . 
Fisktækniskólinn er einnig samstarfsvettvangur um undirbún-
ing og framkvæmd endurmenntunar starfandi fólks í fiskeldi, 
veiðum og vinnslu sjávarafla . Fisktækniskólinn stendur að og 
hvetur til rannsókna og þróunarstarfs á sviði menntunar í fisk-
veiðum, vinnslu sjávarafla og fiskeldis . Fisktækniskóli Suður-
nesja er leiðandi í samstarfsneti skóla, fyrirtækja og símennt-
unarmiðstöðva á níu stöðum víðsvegar um land undir heitinu 
Fisktækniskóli Íslands (FTÍ) .

Rammasamningur við 
Veiðimálastofnun
Markmið samningsins er að efla samstarf og faglegt samráð 
um rannsóknir . Samstarf Matís og Veiðimálastofnunar er 
einkum á sviði erfðarannsókna og í fiskeldi . Samvinnan felur 
m .a . í sér viðamiklar rannsóknir á stofnbreytileika íslenskra 
laxa og ferðir þeirra í hafinu umhverfis Ísland . Þetta er hluti af 
alþjóðlegu rannsóknaverkefni á Atlantshafslaxi . 

Veiðimálastofnun hefur stundað stofnerfðarannsóknir á fersk-
vatnsfiskum og Matís hefur stundað rannsóknir og hagnýt-
ingu á erfðaauðlindum náttúrunnar og hefur byggt upp 
mikla þekkingu og færni í erfðagreiningu á alls kyns lífverum 
úr umhverfinu . Veiðimálastofnun og Matís munu standa að 

nánu samstarfi um rannsóknir . Þessar rannsóknir spanna 
grunn- og hagnýtar rannsóknir í náttúru- og erfðafræði með 
sérstaka áherslu á stofnerfðafræði lax, urriða og bleikju . Slíkar 
rannsóknir nýtast við veiðistjórnun og við uppbyggingu í fisk-
rækt og fiskeldi . Með þessum rammasamningi eflist starfsemi 
beggja aðila m .a . með samvinnu starfsfólks og samnýtingu 
aðstöðu . Lögð verður áhersla á að samstarfið leiði til þekk-
ingar í hæsta gæðaflokki sem standist í einu og öllu alþjóð-
legan samanburð .

Íslenskt bygg er of gott til að 
nota það ekki til manneldis
Matís og Leiðbeiningamiðstöðin ehf . héldu námskeið i um 
vinnslu korns til manneldis í Verinu vísindagörðum á Sauðár-
króki með stuðningi starfsmenntaráðs . Á námskeiðinu 
fræddust Eyfirðingar, Húnvetningar og Skagfirðingar um 
meðhöndlun korns, sýnt var fram á fjölbreytilegt notagildi 
íslensks korns og farið yfir nýleg dæmi um þróun á nýjum 
vörum úr íslensku korni . Þá gæddu gestir sér á gæðabrauði úr 
skagfirsku byggi og brauði til hvers skagfirskt hveiti var nýtt 
við baksturinn . Áhugasamur kornræktandi kom með sýnis-
horn af sinni framleiðslu, hafrar, bygg og hveiti, bæði heilt og 
malað . Ólafur Reykdal verkefnisstjóri hjá Matís flutti erindi, 
fræddi viðstadda og svaraði spurningum .

Birkisafi og birkisíróp - 
Hollt og heiðar ehf .
Í Hallormsstaðaskógi hefur verið safnað tvö þúsund lítrum 
af safa úr birkitrjám . Safinn er drukkinn ferskur eða soðið úr 
honum síróp . Matís og Hollt og heiðar á Hallormsstað, undir 
forystu Bergrúnar Þorsteinsdóttur, hafa unnið saman að því 
að koma birkisírópi á markað hér á landi .

Á vorin meðan trén laufgast þurfa þau að flytja mikla næringu 
út í greinarnar . Á hverjum degi flytur fullvaxið birkitré mörg 
hundruð lítra af vatni upp úr jörðinni og á reyndar svolítið 
aflögu handa mannfólkinu . Í Hallormsstaðaskógi er einn 
stærsti birkiskógur landsins og hvergi er að finna eins mikið af 
stórum og öflugum birkitrjám . Þetta er því tilvalinn staður til 
að safna birkisafa . Bergrún segir að þegar birkisafa er safnað 
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Alþjóðlegt samstarf
Aldrei mikilvægara en einmitt núna

Alþjóðlegt samstarf er mikilsverður þáttur í daglegu starfi Matís . Það birtist í fjölbreyttum myndum . 
Einn hluti þess er samstarf við erlenda aðila að rannsókna- og vísindaverkefnum, í öðrum tilfellum er 
um að ræða verkefni þar sem erlendir aðilar kaupa rannsóknaþjónustu af Matís en í þessari skýrslu má 
lesa um nokkur vel valin verkefni sem Matís var þátttakandi í með erlendum aðilum árið 2011 . Þá er 
ótalinn ýmiss  samstarfsvettvangur á erlendri grundu, t .d . fundir og ráðstefnur, þar sem starfsfólk Matís 
hittir erlent fagfólk í sínum vísindagreinum . Að síðasttöldu eru á hverjum tíma allmargir erlendir fræði- 
og rannsóknarmenn og konur sem starfa hjá Matís, oft og tíðum allt árið um kring .  Allt skilar þetta 
beinum ávinningi í uppbyggingu Matís en ekki síður aukinni þekkingu starfsmanna . 

Í tækni nútímans verður stöðugt auðveldara að taka þátt í fjölþjóðlegu vísindastarfi og það nýtir Matís 
sér . Bæði eru í því fólgnir möguleikar til aukinnar sölu á rannsóknaþjónustu og þar með aukinna 
erlendra tekna fyrir fyrirtækið en um leið styrkist sá þekkingargrunnur sem Matís byggir sína þjónustu 
á fyrir innlenda viðskiptavini .

Ávinningur er þannig lykilorð um erlent samstarf, hvort sem horft er til Matís sem fyrirtækis, starfs-
manna þess, viðskiptavina eða eigenda, þ .e . íslenska ríkisins .
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Norðurlönd
Verðmætt norrænt samstarf á sjávarútvegssviðinu

Matís tekur á margvíslegan hátt þátt í samstarfsverkefnum 
með hinum Norðurlöndunum . Bæði á það við um einstök 
verkefni þar sem koma að önnur rannsóknafyrirtæki, stofnanir 
og framleiðslufyrirtæki og í mörgum tilfellum leiðir Matís 
aðrar íslenskar stofnanir eða fyrirtæki til slíkra norrænna 
verkefna . Þessi verkefni eiga ekki hvað síst við um sjávarútveg, 
enda grunnatvinnugrein á Íslandi og sjávarútvegur um margt 
líkur á Norðurlöndunum . Auk þess eru sumir fiskistofnar í 
Norðurhöfum deilistofnar eða flökkustofnar, sem þýðir að 
veiðar úr sama stofninum eru innan fleiri en einnar fiskveiði-
lögsögu . 

Sigurjón Arason, yfirverkfræðingur Matís, situr fyrir hönd 
Íslands í tveimur vinnuhópum þar sem lagðar eru línur um 
rannsóknir og samstarf á sjávarútvegssviðinu á Norður-
löndum . Vinnuhóparnir heyra undir Norrænu ráðherranefnd-
ina . Annars vegar er um að ræða embættismannahópinn 
EK-FJLS sem mótar stefnu Norrænu ráðherranefndarinnar í 
sjávarútvegi og fiskeldi og hins vegar svokallaðan AG-Fisk 
starfsvettvang sem hefur umsjón með þessum verkefnum og 
miðlar m .a . fjármagni í formi styrkja til hinna ýmsu verkefna 
embættismannahópsins . Sigurjón segir þátttöku í þessu 
norræna samstarfi mjög mikilvæga . Í því felist verðmæti fyrir 

Íslendinga sem fiskveiðiþjóðar, auk þess sem aðrar þjóðir njóti þeirrar reynslu og þekkingar 
sem Íslendingar hafa fram að færa úr sínum sjávarútvegi . „Verkefnin í þessu norræna starfi eru 
fjölbreytt, lúta t .d . að nýtingu sjávarauðlinda, fiskvinnsluþróun og fiskvinnslutækni . Markmið 
með öllum slíkum verkefnum er auðvitað fyrst og fremst að bæta lokaafurðina, skapa aukin 
verðmæti sjávarfangs og skapa þannig betri stöðu á markaði . En einnig koma á okkar borð mál 
sem snúa að pólitískum úrlausnarefnum, svo sem nýtingu sameiginlegra fiskistofna . Grunnur að 
lausnum í slíkum málum liggur oft í samtali og samstarfi vísindamanna,“ segir Sigurjón .

Þrátt fyrir að íslenskur sjávarútvegur eigi margt sameiginlegt með norskum og færeyskum 
sjávarútvegi segir Sigurjón mikils virði að afla einnig reynslu annarra norrænna þjóða á 
sjávarútvegssviðinu, til að mynda Dana, Finna og Svía sem eru þátttakendur í Evrópusam-
bandinu og sjávarútvegsstefnu þess . „Allt skilar þetta okkur árangri, bæði rannsóknafyrirtækinu 
Matís, öðrum íslenskum fyrirtækjum og stofnunum og í rauninni Íslandi sem framsækinni fisk-
veiðiþjóð,” segir Sigurjón .

Matís kemur að samstarfi í stefnumótun  

sjávarútvegsmála á Norðurlöndum   

Sigurjón Arason, yfirverkfræðingur Matís
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Stofnar uppsjávarfiska rannsakaðir

Eitt viðamesta rannsóknaverkefni Matís á síðustu árum hefur 
snúist um síldarstofna í Norður-Atlantshafi . Um er að ræða 
norrænt verkefni styrkt af Verkefnasjóði sjávarútvegsins og 
AG-Fisk hópi Norrænu ráherranefndarinnar . Ásamt Matís 
vinna að því Hafrannsóknastofnunin á Íslandi, stofnun 
hafrannsókna í Færeyjum, Háskólinn í Færeyjum, Síldar-
vinnslan í Neskaupstað, stofnun hafrannsókna í Bergen í 
Noregi og DTU Food í Lyngby í Danmörku .

Yfirskrift verkefnisins er Þverfagleg rannsókn á síldar-
stofnum í Norðaustur-Atlantshafi og er titillinn lýsandi um 

aðkomu Matís að verkefninu . Í því koma saman sérfræðingar 
á mismunandi fræðasviðum, t .d . erfðafræði, efnafræði, 
matvælafræði og verkfræði, svo fátt eitt sé nefnt . 

Síldarstofnar á umræddu hafsvæði eru bæði svæðisbundnir 
en einnig flökkustofnar . Það þýðir að afli getur verið bland-
aður úr stofnum eftir svæðum og árstíma . Anna Kristín Daní-
elsdóttir, sviðsstjóri Öryggis, umhverfis og erfða, segir vinnslu-
fyrirtæki áhugasöm um að aflað verði frekari vitneskju um eðli 
stofnanna og hegðun þar sem vinnslueiginleikar síldarinnar 
geta verið mismunandi milli stofna . „Þetta er fjölþætt verkefni 
þar sem við erum að skoða fjölda stofneininga síldar í Norð-
austur-Atlantshafi, beita erfðafræði til að ákvarða stofngerð, 

einnig hlut ólíkra stofneininga í veiði og tengja síðan erfðaupplýsingarnar við vinnslueiginleika 
og efnainnihald . Með því leitum við m .a . svara við spurningum um hvert sé hlutfall stofneininga 
í veiði, hvort mismunandi vinnslueiginleikar síldarinnar eru bundnir í stofngerð hennar eða 
hvort þar er um að ræða aðra þætti á borð við umhverfisaðstæður . Byggt á þessum upplýs-
ingum geta vinnsluaðilar metið hverjir eiginleikar síldar eru eftir hafsvæði eða veiðitíma,“ segir 
Anna Kristín en vinna við verkefnið hófst árið 2009 . 

Fleiri uppsjávartegundir á þessu hafsvæði eru verðugt rannsóknaefni í sama tilgangi og nefnir 
Anna Kristín sem dæmi kolmunna, loðnu og makríl, sem á skömmum tíma er orðin mikilvæg 
tegund í sjávarafla Íslendinga . Ætlunin er því sú að þessi rannsókn leggi grunn að öðru og 
stærra Evrópuverkefni þar sem umræddir fiskistofnar, og jafnvel fleiri, verði rannsakaðir .  

Möguleikar eru á því að meta hverjir eiginleikar  

síldar eru eftir hafsvæði eða veiðitíma 

Dr. Anna Kristín Daníelsdóttir, sviðsstjóri 
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gerjunarlífverum til etanólframleiðslu . Einnig að þróa skilvirka ensímtækni til að brjóta lífmassa 
niður í gerjanlegar sykrur og gera erfðaendurbætur á gersveppum svo þeir geti sundrað 
fjölsykrum . Matís mun þróa og endurbæta hitakærar etanólmyndandi gerjunarbakteríur 
með erfðatækni en bakteríur sem einangraðar hafa verið úr heitum hverum geta oft brotið 
niður sellulósa á skilvirkan hátt . Hins vegar mynda þessar bakteríur aukaefni, svo sem edik- og 
mjólkursýru .

Markmiðið er því að með öflugri hitakærum bakteríum verði unnt að auka etanólframleiðsluna, 
minnka eða stöðva alveg framleiðslu aukaefna og brjóta niður sellulósa . Endanlegt markmið 
er að búa til framleiðslukerfi þar sem saman fer niðurbrot á sellulósa og gerjun í etanól í einni 
líffræðilegri einingu/kerfi . 

Tilraunir gerðar með nýtt fóður fyrir eldisbleikju 

Á árinu 2012 hefst rannsóknaverkefni í samstarfi íslenskra, norska og sænskra aðila með nýja 
samsetningu á fóðri í bleikjueldi en segja má að undanfari þess sé þróun og rannsóknir Matís, 
Hólaskóla og innlendra bleikjuframleiðenda með nýja próteingjafa og hráefni í fóðri . Jón Árna-
son, fóðurfræðingur og verkefnastjóri hjá Matís, mun stýra verkefninu . Hann segir að í ljósi þess 
að Ísland er stærsti bleikjuframleiðandi heims hafi Íslendingar leiðandi hlutverk í rannsóknum 
og þróun . 

„Við höfum verið að skoða með eldisfyrirtækjunum próteinþarfir bleikju og hvort hægt sé að 
nota aðra próteingjafa en fiskimjöl í fóðrið og auka með því hagkvæmni í bleikjuframleiðslunni . 
Með norræna verkefninu munum við gera prófanir hjá fiskeldisbændum í öllum löndunum 
þremur og þá sjáum við árangurinn við mismunandi aðstæður . Í framhaldi af því ætlum við að 
skoða áhrif umhverfisþátta á bleikjueldið, meta vöxt og fóðurnýtingu út frá breyttu fóðri, fylgja 
áhrifunum eftir alla leið út á markaðina og skoða viðbrögðin hjá neytendum . Í ljósi þess að við 
erum að sækja þessa nýju próteingjafa til regnskóga Brasilíu og á sléttur Ameríku þá ætlum við 
líka að meta með öllum sem að bleikjueldi og sölumálum koma hvort þessi breyting á fóðri 
geti haft áhrif á þá ímynd sem bleikja hefur á mörkuðum sem hánorræn fisktegund . Lok verk-
efnisins verða þannig nokkurs konar matsfundur með öllum í virðiskeðju bleikjunnar,“ segir Jón . 

Auk Matís og Hólaskóla koma að verkefninu tvær eldisstöðvar á Íslandi, norska fyrirtækið 
Polarfeed og ein norsk eldisstöð en í Svíþjóð taka þátt Sænski landbúnaðarháskólinn og ein 
eldisstöð . Verkefnið mun taka tvö ár .

„Verkefnið er á þennan hátt nokkuð dæmigert fyrir þróun 
margra erlendra rannsóknarverkefna okkar hjá Matís . Þau 
byrja gjarnan hér heima á Íslandi, færast síðan á norrænan 
vettvang með samstarfsaðilum frá öðrum Norðurlöndum en 
víkka síðan enn frekar út og verða að stærri rannsóknum með 
stuðningi úr Evrópusambandssjóðum . Í þessu tilfelli langar 
okkur að útvíkka rannsóknina í samræmi við hvernig hegðun 
fiskistofna er að breytast samhliða loftslagsbreytingum . 
Makríllinn er dæmi um það og skiptir miklu fyrir rannsóknina 
að hafa aðgang að öllum þeim Evrópulöndum sem stunda 
makrílveiðar,“ segir Anna Kristín en í lok árs 2011 fékkst 
einmitt styrkur frá NORA sjóðnum til makrílrannsókna . 

„Við höfum nú þegar lagt inn tillögu um þessa stóru fram-
haldsrannsókn í vinnuáætlun 7 . rammaáætlunar Evrópusam-
bandsins fyrir árið 2013 . Þar gerum við ráð fyrir að rannsaka 
þá fiskistofna sem við vitum að ganga um stór hafsvæði og 
ganga á þann hátt inn og út úr lögsögum landa, jafnframt 
því að göngumynstur eru að breytast“ segir Anna Kristín . Til 
viðbótar áðurnefndum fisktegundum eru áform um að skoða 
einnig hvernig laxfiskar ganga um hafdjúpin en margt er á 
huldu um hegðun laxins í sjó . Þessar rannsóknir kunna því 
að koma með svör við mörgum spurningum sem lengi hefur 
verið áhugi á að fá svör við .  

Góður árangur í meðferð 
makrílaflans
Dæmi um rannsóknaverkefni í sjávarútvegi sem skilað hefur 
miklum árangri snýst um veiðar og vinnslu á makríl . Sú fisk-
tegund hefur á allra síðustu árum veiðst í auknu magni við 
strendur Íslands og því hefur vinnslutækni verið byggð hratt 
upp hér á landi . Matís leiddi rannsóknir á veiðum og vinnslu 
makríls í nánu samstarfi við sjávararútvegs- og þjónustufyrir-
tæki þar sem markmiðið var að sem hæst hlutfall aflans væri 
hæft til frystingar og til manneldis . 

Í verkefninu voru nýttar upplýsingar frá öðrum þar sem mikil 
reynsla er af veiðum og vinnslu makríls en þekking á eigin-
leikum makríls er af skornum skammti . Þessi fiskur veiðist yfir 
sumarmánuðina við Ísland þegar sjór er hvað hlýjastur . Makríll 
kemur í okkar lögsögu frekar magur og fitar sig á stuttum 
tíma en þar sem um mjög hraðvaxta og feitan fisk er að ræða 
er hann viðkvæmt hráefni á þeim tíma sem hann veiðist hér 
við land . Samstarf við íslensku útgerðirnar hefur leitt í ljós að 
með því að beita öflugum sjókælikerfum skipa, taka lítinn afla 
og stutt tog í senn er hægt að kæla aflann mjög hratt niður í 
–1,7 gráður . Með því móti er haldið aftur af áhrifum rauðátu á 
hráefnið og með samfelldu kæliferli í gegnum vinnslu í landi 
haldast gæðin allt þar til aflinn hefur verið frystur . Þessum 
aðferðum er nú almennt beitt á íslensku makrílskipunum og 
árangurinn á makrílvertíðinni sumarið 2011 var sá að nánast 
allur makrílaflinn fór í verðmætar frosnar afurðir . Rannsóknir 
og samstarf við sjávarútvegsfyrirtæki skilaði þannig árangri - 
og bættri afkomu í greininni .

Timbur á eldsneytistankinn
Einn af vaxandi þáttum í starfsemi Matís er líftækni og 
hvernig beita má þeirri tækni til að þróa nýjar framleiðsluað-
ferðir og efla þannig nýja þekkingu . Eitt af norrænum verk-
efnum sem Matís vinnur nú að er einmitt þróun á líftækni til 
að framleiða etanól úr viðar- og plöntulífmassa . Þetta mætti 
orða þannig að timbri sé umbreytt til nota á eldsneytistank-
inn, þ .e . að lífmassinn verði nýttur til eldsneytisframleiðslu en 
verulegt magn af honum fellur til á Norðurlöndum . 

Að verkefninu standa Matís frá Íslandi, Statoil ASA, Wayland 
AB og SINTEF frá Noregi, INNVENTIA AB frá Svíþjóð, Technical 
University of Denmark (DTU) og Technical Research Centre 
of Finland (VIT) . Verkefnið fékk öndvegisstyrk frá Norræna 
ráðherraráðinu í gegnum Nordic Energy sjóðinn .

Verkefnið er mjög fjölþætt og felst meðal annars í að þróa 
aðferðir til að formeðhöndla lífmassann svo hann nýtist 

 

43



44

Evrópa
Áhætta og ávinningur við neyslu matvæla

Helga Gunnlaugsdóttir, fagstjóri efnarannsókna og áhættu-
mats hjá Matís, hefur að undanförnu tekið þátt í Evrópu-
verkefni þar sem myndaður var þekkingarklasi um greiningu 
áhættu og ávinnings við neyslu matvæla . Fulltrúar frá sjö 
Evrópulöndum tóku þátt í verkefninu sem er svokallað SAFE-
FOODERA verkefni sem var í flestum tilfellum fjármagnað 
úr rannsóknasjóðum viðkomandi landa . Þrátt fyrir að slíkur 
styrkur hafi ekki fengist hér á landi ákvað Matís að taka engu 
að síður að taka þátt í verkefninu með eigin fjármögnun . 

Til þess að hægt sé að meta þá kosti og/eða galla sem fylgja 
neyslu ákveðinna tegunda af matvælum þarf að vera hægt 
að meta bein áhrif þeirra á heilsu fólks . Slíkt mat er einungis 
hægt að gera með áhættu- og ávinningsgreiningu . Greining 
áhættu og ávinnings er tiltölulega nýtt rannsóknarsvið og 
aðferðaþróunin er skammt á veg komin á sviði matvæla .

Helga segir að markmið þessa verkefnis hafi verið að nýta 
þekkingu og reynslu á áhættu- og ávinningsgreiningu sem 
byggð hafi verið upp á öðrum fræðasviðum, s .s . læknis- og 

lyfjafræði, örverufræði, umhverfisfræðum, félags- og hagfræði 
og aðlaga þær aðferðir að matvæla- og næringarfræði . 

„Greining sem þessi nýtist meðal annars fyrir stjórnsýsluna 
við ráðgjöf um neyslu matvæla og hún beinir kastljósinu 
þannig að báðum þáttunum, þ .e . áhættu og ávinningi . Þetta 
er mjög mikilvægt því í mörgum tilfellum þá vega ávinnings-
þættirnir við neyslu matvæla þyngra en áhættuþættirnir . Í 
þessu Evrópuverkefni höfum við í raun verið að meta hvert 
við erum komin á sviði matvæla- og næringarfræði og hvort 
hægt sé að nýta þekkingu af öðrum fræðasviðum til að þróa 
og bæta áhættu- og ávinningsgreiningu á sviði matvæla- og 
næringarfræði,“ segir Helga en starfi hópsins er lokið og birt-
ast niðurstöður í janúarútgáfu ársins 2012 í vísindatímaritinu 
„Food and Chemical Toxicology“ . Auk heldur er hægt að nálg-
ast niðurstöðurnar á vefsvæðinu www .sciencedirect .com .

Nýjar aðferðir þróaðar til ákvarðanatöku um fiskveiðar

Á árinu 2011 hóf Matís vinnu við verkefnið EcoFishMan sem unnið er fyrir Evrópusambandið en 
það miðar að því að þróa nýja aðferðafræði sem nýtast mun sem innlegg í vinnu við breytingar 
og umbætur á fiskveiðistjórnunarkerfi sambandsins . Fjórtán evrópsk fyrirtæki og stofnanir taka 
þátt í verkefninu en Matís leiðir það .

„Fiskveiðistjórnun Evrópusambandsins er sífellt til endurskoðunar en segja má að okkar hlutverk 
sé að þróa aðferðafræði sem nýtist yfirstjórn sambandsins við framþróun fiskveiðistefnunnar . 
Nýjungin í þessu felst í því að við tökum tillit til þess hvaða áhrif ákvarðanir í fiskveiðistjórnun 
hafa á hina ýmsu þætti, svo sem umhverfisþætti, félagslega þætti á einstökum svæðum, vist-
fræðina og efnahagslega þætti . Hugmyndin er að þegar aðferðafræðin hefur verið þróuð innan 
verkefnisins, sem taka mun þrjú ár, þá verði hægt að tengja hana fyrirliggjandi grunngögnum 
á hverju svæði og sjá þannig út hver áhrif ákvarðana í fiskveiðistjórnun verða á áðurnefnda 
þætti á viðkomandi svæði,“ segir Jónas Rúnar Viðarsson, fagstjóri hjá Matís, sem unnið hefur 
að EcoFishMan-verkefninu . Hann segir þessa vinnu miða að því að auðvelda Evrópusam-
bandinu að færa ákvarðanatöku í fiskveiðistjórnun út til einstakra aðildarlanda og svæða innan 
sambandsins og byggja á þann hátt upp fjölbreytilegra og sveigjanlegra ákvarðanakerfi í 
þessum málaflokki innan sambandsins . Mikilvægur þáttur í þessari vinnu er að auka aðkomu 
hagsmunaaðila að markmiðasetningu, ákvarðanatöku og eftirfylgni .

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir bæði áhættu  

og ávinningi vegna neyslu matvæla 

Dr. Helga Gunnlaugsdóttir, fagstjóri hjá Matís
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Hver eru umhverfisáhrif fiskafurða?

Rekjanleiki og umhverfisáhrif fiskafurða eru burðarásinn í verkefninu WhiteFish sem styrkt er 
af 7 . rammaáætluninni en Matís vinnur að því ásamt aðilum í Noregi, Svíþjóð, Bretlandi og 
Hollandi . 

Verkefnið gengur út á að þróa aðferðir til að meta hvaða umhverfisáhrif fiskafurðir hafa, allt frá 
veiðum til neytanda . Við mat á umhverfisáhrifum er byggt á LCA vistferilsgreiningu sem þýðir 
að greiningin nær til allrar virðiskeðjunnar . Er því tekið tillit til þátta eins og ástands fiskistofn-
ana, áhrifa veiðiaðferða, orkunotkun við vinnslu og flutning, sóun í ferlinu, eyðingu eða endur-
vinnslu umbúða o .s .frv . 

„Miðað við þá reynslu sem fengist hefur varðandi umhverfismerkingar sjávarafurða þá 
eru upplýsingar sem þessar mikilvægastar fyrir heild- og smásöluaðila vörunnar . Fæstir 
neytendur leggja á sig að sökkva sér ofan í þessa þætti en þeir treysta því aftur á móti að 
sá sem selur þeim sjávarafurðir sé að bjóða vöru sem hafi ásættanleg umhverfisáhrif . Stórar 
verslunarkeðjur hafa sín eigin viðmið hvað þetta varðar og með WhiteFish-verkefninu erum við 

„Við erum á þennan hátt ekki að búa til nýtt fiskveiði-
stjórnunarkerfi fyrir Evrópusambandið heldur þróa tæki 
sem getur skipt miklu máli í að auka sveigjanleika til að þróa 
núverandi fiskveiðistjórnun sambandsins enn frekar,“ segir 
Jónas en verkefninu á að ljúka árið 2014 . Meðal stofnana sem 
taka þátt í því er Háskóli Íslands en bæði viðskipta- og félags-
fræðideild skólans kom að þessari vinnu . Aðrir skólar, fyrirtæki 
og stofnanir eru m .a . í Noregi, Skotlandi, Bretlandi, Færeyjum, 
í Portúgal, á Spáni og Ítalíu . 

Kerfið reynt á fjórum svæðum

Í fyrsta hluta verkefnisins verða áðurnefndir grunnþættir skil-
greindir og í framhaldinu verður aðferðin prófuð á fjórum 
mismunandi svæðum og fiskveiðum . Í fyrsta lagi er það Ísland 
og íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið sem Jónas segir henta 
vel þar sem hér við land eru nær eingöngu íslensk skip að 
veiðum og áhrif ákvarðana fyrst og síðast bundnar Íslandi, 
fiskistofnar staðbundnir og þannig má áfram telja . Þegar 

reynslu- og þróunartímanum á Íslandi lýkur verður kerfið 
reynt á skelfiskveiðar við Portúgal, síðan verður það prófað 
á togveiðum í Norðursjó og síðasti reynsluhlutinn verða 
togveiðar við strendur Ítalíu . 

„Þetta val á svæðum endurspeglar fjölbreytileikann í 
sjávarútvegi í Evrópu, mismunandi form veiða og frábrugðnar 
aðstæður hvað samfélögin varðar . Við Íslendingar höfum 
margt fram að færa til rannsóknarvinnu á borð við þessa, 
bæði vegna þekkingar okkar á veiðum og vinnslu og þróunar 
á okkar fiskveiðistjórnun . Jafnframt því að þetta tæki nýtist við 
ákvarðanatöku í fiskveiðistjórnun innan Evrópusambandsins 
mun það einnig geta orðið hjálpartæki í slíkri ákvarðanatöku 
hér á landi í framtíðinni,“ segir Jónas .

Segja má að hlutverk Matís og samstarfsaðila í EcoFishMan  

verkefninu sé að þróa aðferðafræði sem nýtist yfirstjórn  

ESB við framþróun fiskveiðistefnunnar

Jónas Rúnar Viðarsson, fagstjóri hjá Matís
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Matís stýrir Amylomics verkefninu en að því standa einnig átta stofnanir, fyrirtæki og háskólar 
í Evrópu . Þar af eru tvö íslensk fyrirtæki; Prokazyme og Roche NimbleGen . Auk þess kemur 
að verkefninu franska stórfyrirtækið Roquette Freres sem er leiðandi í umbreytingu sterkju til 
ýmissa nota .  

Dr . Guðmundur Óli Hreggviðsson, fagstjóri hjá Matís, er verkefnisstjóri Amylomics og segir hann 
evrópsk sterkjuvinnslufyrirtæki í fararbroddi hvað varði vinnslu á sykrum úr lífmassa með líftækni-
legum aðferðum .

„Fyrirtækin eru sífellt á höttunum eftir betri ensímum til að endurbæta eldri framleiðsluferla 
sem og að leita að nýjum ensímum til að framleiða verðmætari sterkjuafurðir . Mikilvægur 
þáttur í verkefninu er að þróa öfluga aðferðafræði til að ná genum þessara ensíma beint úr 
umhverfissýnum . Amylomics er hugmynd sérfræðinga Matís en hér höfum við byggt upp 
mikla sérfræðiþekkingu á einstökum fjölbreytileika íslensku jarðhitasvæðanna . Með því að þróa 
tækni til að framleiða ensím með þessum einstæðu eiginleikum þá er ætlunin að opna nýja 
möguleika til nýtingar þeirra í efna- og matvælaiðnaði,“ segir dr . Guðmundur Óli .

að stíga skrefið enn lengra en gert er með „hefðbundnum“ 
umhverfismerkingum og reikna umhverfisáhrifin út fyrir alla 
virðiskeðju afurðanna“ segir Jónas Rúnar Viðarsson, fagstjóri 
hjá Matís . 

„Á síðustu misserum hefur villtur fiskur úr Norður-Atlantshafi 
mætt aukinni samkeppni á mörkuðum frá ódýrum ræktuðum 
fiski frá Asíu og Afríku s .s . pangasius og tilapia . Með White-
Fish-verkefninu vonumst við til að geta sýnt fram á að okkar 
fiskur hafi minni umhverfisáhrif en þessi samkeppnisvara, 
þegar allt er talið til .“ 

Við þróunarvinnuna í verkefninu er unnið með fersk fisk-
flök frá Íslandi og einnig er sami ferill skoðaður hvað varðar 
ferskan heilan fisk frá Íslandi sem fluttur er í gámum til 
Grimsby í Bretlandi og unninn í vinnslum þar . Þriðja rann-
sóknarefnið er sjófrystur fiskur frá Noregi og loks í fjórða lagi 
fiskréttir framleiddir í Svíþjóð .

„Út frá þessu verkefni má síðan segja að hafi þróast hliðar-
verkefni, stutt af Nordic Innovation Centre, þar sem við 
erum að skoða hvaða upplýsingum afurðamarkaðurinn, þ .e . 

smásalar og neytendur, kallar eftir . Bæði hvað varðar innihald 
upplýsinganna og form þeirra . Þetta eru spurningar á borð 
við þær hvort neytendur vilja fá með vörunni upplýsingar 
um veiðiaðferð og ástand veiðistofns, hversu nákvæmar 
innihaldslýsingar þurfa þá að vera, hvort betra sé að þróa 
kóðakerfi þannig að neytendur geti farið sjálfir í tölvu og rakið 
feril vöru og svo framvegis . Þróun á framsetningu þessara 
upplýsinga gagnvart neytendum getur skapað norrænum 
fiskafurðum ákveðna sérstöðu og á þann hátt eru þessar 
rannsóknir eftirsóknarverðar,“ segir Jónas Rúnar .

Ensím þróuð fyrir iðnaðarframleiðslu 

Lífríki jarðhitasvæða á Íslandi er þungamiðjan í verkefninu 
Amylomics sem hófst sumarið 2010 og er styrkt af Evrópu-
sambandinu . Í verkefninu er unnið að þróun hitaþolinna 
ensíma til notkunar í sterkju- og sykruiðnaði en hita- og 
sýruþol eru nauðsynlegir eiginleikar í slíkum iðnaðarferlum . 
Til að þrífast í hinu sérstaka umhverfi jarðhitasvæðanna þurfa 
lífverur þeirra að vera búnar umræddum eiginleikum .

Lífríki jarðhitasvæða á Íslandi er þungamiðjan  

í stóru samstarfsverkefni

Dr. Guðmundur Óli Hreggviðsson, fagstjóri hjá Matís  
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Dýrmæt ensím í íslensku hverunum

Líftækniverkefnið Exogenome nýtur SME styrks en slíkur 
styrkur er veittur til rannsóknastofnana, sprotafyrirtækja og 
svokallaðra SME fyrirtækja (Small and Medium-size Enterprises) . 
Exogenome er hugmynd sérfræðinga Matís og Prokazyme og 
er byggt á fyrra frumkvöðlastarfi sprotafyrirtækisins Prokaria 
sem nú er hluti af Matís . Prokaria nafnið er í dag nýtt sem öflugt 
vörumerki erlendis yfir þá starfsemi Matís er snýr að þróun 
ensíma til iðnaðarnota . Matís hefur samstarf við fyrirtækið 
Prokazyme hvað snertir framleiðslu og sölu á þessum ensímum . 
Viðfangsefni Exogenome-verkefnisins eru ensím úr hitakærum 
veirum sem er að finna í íslenskum hverum . 

Prokaria var á sínum tíma fyrirtæki sem einbeitti sér meðal 
annars að því að finna og skilgreina veirur sem sýkja örverur í 
heitum hverum . Í einni  slíkri rannsókn fyrirtækisins fannst til 
dæmis mjög sérstakt ensím sem tengir saman einþátta DNA 

sameindir . Þetta ensím er nú markaðssett af fyrirtækinu Epicen-
ter í Bandaríkjunum þar sem það er grunnur að margvíslegum 
nýjum aðferðum í erfðatækni . Til mikils er því að slægjast að 
halda áfram rannsóknum á hitakærum örverum . 

Þátttakendur í Exogeonome eru rannsóknastofnanir á Íslandi, í 
Danmörku, Póllandi og Bretlandi en Matís leikur stærsta rann-
sóknahlutverkið . Aðrir þátttakendur vinna að rannsóknum á því 
hvernig nýta megi þessi ensím í hagnýtum erfðarannsóknum .  
Exogenome er stýrt af Dr . Jakobi V . Kristjánssyni sem veitir 
Prokazyme forstöðu .

Evrópurannsóknir á jaðarlífverum

„Carex er samstarfsnetverk sem hefur að markmiði að samræma 
rannsóknir á jaðarlífverum (extremophiles) í Evrópu . Þar er um 
að ræða lífverur sem lifa utan hins svokallaða „normástands” 
og geta verið plöntur, dýr eða bakteríur sem lifa við mjög erfið 

skilyrði . Sem dæmi um það er hiti og kuldi, þ .e . jarðhiti og jöklar, hafdjúp og jafnvel himin-
geimurinn; allt sem er utan hefðbundins hita- og sýrustigs,“ segir Viggó Marteinsson, fagstjóri 
hjá Matís sem setið hefur í níu manna stýrihópi Carex netverksins sem er þriggja ára Evrópu-
verkefni sem lauk nýverið . 

Í Evrópu, og raunar um allan heim, hefur verið ráðist í fjölmargar rannsóknir á undanförnum 
árum sem með einum eða öðrum hætti tengjast jaðarlífverum . Hugmyndin með Carex var að 
samstilla og samræma þessar rannsóknir . Að netverkinu komu 79 rannsóknastofnanir frá 25 
löndum og það segir sína sögu um stöðu Matís hvað rannsóknir á jaðarlífverum varðar að Viggó 
sat fyrir hönd fyrirtækisins í stýrihópi verkefnisins . 

„Nú liggur samantekt verkefnisins fyrir og hún er greining á rannsóknum eftir jaðarlífverum, 
mismunandi aðstæðum þeirra, búsvæðum og svo framvegis . Í tengslum við þessa vinnu hefur 
verið efnt til fjölbreyttra verkefna sem þessu tengist, vinnuhópa vísindamanna, stuðlað að 
rannsóknastyrkjum fyrir unga vísindamenn, boðið hefur verið upp á námskeið í sumarskóla þar 
sem fjallað var um jaðarlífverur og ýmislegt fleira . Og sem dæmi fór hér á landi fram prófun á 
rannsóknartækjum úti í náttúrunni þar sem þau voru bæði reynd við kaldar og heitar aðstæður,“ 
segir Viggó en sá vegvísir (Road Map) um jaðarlífverur sem Carex-verkefnið hefur skilað mun að 
hans mati nýtast vísindamönnum og stjórnvöldum til frekari ákvarðanatöku um brýnustu rann-
sóknir á jaðarlífverum á komandi árum . 

Viðfangsefni Exogenome-verkefnisins eru ensím úr  

hitakærum veirum sem er að finna í íslenskum hverum

Dr. Viggó Þór Marteinsson, fagstjóri hjá Matís
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„Árangur verkefnisins er því ekki síst sá að við höfum bæði 
dregið saman rannsóknir og vísindamenn á einn vettvang 
rannsókna á jaðarlífverum . Út frá honum er svo hægt að 
vinna áfram á komandi árum,“ segir Viggó og bendir á að 
Matís og Ísland hafi sterka stöðu á þessu sviði . 

„Ísland er í raun ein stór rannsóknastofa fyrir jaðarlífverur þar 
sem við höfum svo mörg og ólík svæði; hátt og lágt sýrustig, 
háan og lágan hita, hverasvæði í sjó, djúpsjávarhverasvæði, 
jökla og hálendið, svo dæmi séu tekin . Við höfum nú þegar 
lagt fram mikla þekkingu á jaðarlífverum og nýtingu þeirra en 
við höfum miklu meira  fram að færa á því sviði,“ segir Viggó .

Erfðafræði beitt í rannsóknum 
á Norður-Atlantshafslaxi
Nýlokið er athyglisverðri Evrópurannsókn á laxi sem staðið 
hefur frá árinu 2009 . Verkefnið bar yfirskriftina SALSEA-Merge 
og var Matís meðal rannsóknaraðila í því . Áhugi er fyrir að 
byggja nýtt verkefni í Norður-Ameríku og á Grænlandi á 
sömu hugmyndafræði og reynslu en í þessum rannsóknum 
er aflað aukinnar vitneskju um laxastofna sem ganga í ár og 
um hafsvæði . 

„Verkefnið gekk út á að erfðagreina laxa á öllu útbreiðslu-
svæðinu í Evrópu, allt frá Norður-Spáni í suðri til Íslands og 

Rússlands í norðri . Í heild voru greind sýni úr 26 .813 laxfiskum 
úr 284 ám á þessu heimssvæði . Þannig kortlögðum við 
stofnana í ánum, greindum mismunandi erfðafræðilegar 
einingar sem gaf okkur betri mynd af erfðafræðilegum mun 
laxastofnanna á svæðinu,“ segir Kristinn Ólafsson, sérfræð-
ingur í erfða- og líftækni hjá Matís, sem hafði með höndum 
erfðagreiningar sýna úr íslenskum ám . 

„Einn helsti hvatinn að þessu verkefni er staða laxastofna 
syðst á þessu svæði, þ .e . á Spáni og þar í kring . Vegna lofts-
lagsbreytinga er laxastofninn þarna í hættu en auk þess er 
mjög mörgum spurningum um laxinn ósvarað, m .a . hvað 
gerist þegar laxinn gengur úr ánum til sjávar og hvað veldur 
aukinni dánartíðni þar .“

Þátttakendur í verkefninu voru rannsóknastofnanir líkt og 
Matís, háskólar og stofnanir sem annast veiðistjórnun á 
laxi . Auk Matís frá Íslandi tók Veiðimálastofnun einnig þátt í 
Salsea-Merge verkefninu .

„Með úrvinnslu þessara sýna varð til mjög stór gagnabanki 
sem gefur mynd af laxastofnunum og samanburð á þeim . 
Til að fá sem skýrasta mynd af samanburði komum við okkur 
saman um 14 erfðamörk sem allir greindu á sama hátt . Með 
þennan mikla fjölda sýna og gagnagrunninn sem orðinn er 
til við úrvinnslu þeirra hafa nú opnast möguleikar til að taka 
laxfisk í sjó og greina hvaðan hann er upprunninn . Þetta hefur 

verið sannreynt nú þegar og gefur okkur hugmynd um hvernig laxinn hagar sér þegar hann 
gengur í sjó . Vissulega erum við ekki komin með tæki sem gefur svar við öllum okkar spurningum 
en samt sem áður gefur þetta okkur skýrari mynd en við höfðum áður,“ segir Kristinn . 

Þar sem veiðar á laxi í sjó eru ekki leyfðar hér við land hefur Fiskistofa tekið sýni úr laxi sem 
veiðist sem meðafli í makrílveiðum . Á þennan hátt segir Kristinn að stóra rannsóknin nýtist til að 
fá skýrari mynd af háttalagi laxanna í íslensku ánum . 

„Við vonumst eftir þátttöku í sams konar verkefni sem verður vonandi að veruleika í Norður-
Ameríku og Grænlandi . Ef af því verður fæst mynd af öllu því svæði sem Norður-Atlantshafs-
laxinn er á . Verkefnið yrði þá unnið með sama hætti og í Evrópu, þ .e . að grunnvinna verður 
hafin með sýnum og erfðagreiningu á fiskum úr ám og í kjölfarið færi fram greining á sýnum úr 
fiskum í sjó,“ segir Kristinn .

Rannsóknastarf í Evrópu 

Matís er meðal 14 þátttakenda í Safe Consortium sem er net rannsóknafyrirtækja og stofnana 
um matvælaöryggi . Matís veitir netinu formennsku og mun á næstu misserum taka við umsjón 
með öllum rekstri þess . „Eitt af því sem við gerum í netinu er að efna til nýrra verkefna sem snúa 
að matvælaöryggi og á árinu 2011 höfum við leitt þessa vinnu sem formennskuaðili,“ segir 
Oddur Már Gunnarsson, sviðsstjóri hjá Matís . 

Annað dæmi um þátttöku í Evrópuverkefnum nefndir Oddur Már þátttöku starfsmanna Matís 
í nefndastarfi . „Héðan frá Matís erum við tvö starfsmenn Matís, Anna Kristín Daníelsdóttir og 
ég, sem sitjum til að mynda í stjórnarnefndum hjá Evrópusambandinu um þessi málefni og 
leggjum þannig okkar af mörkum til að manna þær stöður sem Íslandi ber vegna aðildar okkar 
að rammaáætlun Evrópusambandsins,“ segir Oddur Már .

Með úrvinnslu sýna varð til mjög stór gagnabanki sem 

gefur mynd af laxastofnum og samanburð á þeim

Kristinn Ólafsson, sérfræðingur hjá Matís
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Tansaníubúar veiða fisk í Tanganyikavatni en bæði veiðar og vinnsla eru með frumstæðum 
hætti . Verkefni Matís er meðal annars að aðstoða við þróun aðferða til að nýta fiskinn betur og 
gera hann verðmætari . 

Matís hefur samið við íslensku fyrirtækin Ráðgarð Skiparáðgjöf ehf . og Verkfræðistofu Jóhanns 
Indriðasonar ehf .  (VJI) um hluta verkefnisins . Ráðgarður mun veita  ráðgjöf og hafa umsjón 
með smíði á sérhæfðu skipi sem nota á til rannsókna á Tanganyikavatni og fiskistofnum í vatn-
inu en verkfræðistofa VJI mun stýra innkaupum í verkefninu . Að auki hefur Matís gert samning 
við fyrirtækið Goch í Tansaníu sem mun annast félagshagfræðilegan hluta verksins og samskipti 
við fiskisamfélög við Tanganyikavatn .

„Þetta verkefni er mikil áskorun fyrir okkur því þarna eru aðstæður allar mjög frumstæðar og 
ólíkar því sem við þekkjum . Við þurfum þannig að finna leiðir til að þróa fiskvinnsluna út frá því 

Afríka
Gæðastjórnunarnám fyrir 
nemendur frá þróunarlöndunum
Frá því Sjávarútvegsháskóli Sameinuðu þjóðanna var settur á 
laggirnar hér á landi fyrir hartnær 11 árum hefur Matís annast 
kennslu á gæðastjórnunarsviði skólans . Margeir Gissurarson, 
verkefnastjóri hjá Matís, hefur umsjón með kennslunni en að 
henni koma fjölmargir starfsmenn fyrirtækisins og af mismun-
andi sviðum þess . 

„Það eru alla jafna um 20 manna hópar sem koma til okkar í 
gæðastjórnunarnám og hluti þeirra heldur síðan áfram vinnu 
sinni hjá okkur að sínum lokaverkefnum sem þá tengjast 
gæðastjórnun og vinnslu á fiski,“ segir Margeir . 

Ráðgjöf um veiðar og 
vinnslu í Tansanínu

Haustið 2011 gerði Matís samning við stjórnvöld í Tansaníu 
um verkefni við Tanganyikavatn . Verkefnið er fjármagnað 
með láni frá Norræna þróunarsjóðum (NDF) sem staðsettur 
er í Helsinki . Verkefnið var boðið út á Norðurlöndum og varð 
Matís hlutskarpast í því útboði . 

Tanganyikavatn er meðal stærstu ferskvatna heims, tæplega 
19 þúsund ferkílómetrar að stærð . Vatnið er einnig annað 
dýpsta ferskvatn í heimi, 1 .500 metrar þar sem það er dýpst . 
Fjögur lönd liggja að vatninu, þ .e . Tansanía, Kongó, Búrúndí 
og Sambía .

Sjávarútvegsháskóli Sameinuðu þjóðanna var settur  

á laggirnar hér á landi fyrir hartnær 11 árum

Margeir Gissurarson, verkefnastjóri hjá Matís
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sem er til staðar en getum ekki gengið að því vísu að hafa 
rafmagn, olíu eða aðra orkugjafa líkt og annars staðar . Stór 
hluti af verkefninu snýst síðan um að þjálfa og kenna heima-
mönnum hvernig á að meðhöndla fiskinn og við komum 
til með að senda fólk frá okkur sem mun velja nokkur þorp 
við vatnið og leiðbeina íbúunum . Það má því segja að hluti 
verkefnisins verði unninn hér heima og á síðari stigum 
vinnum við síðan samkvæmt okkar áætlunum á staðnum . 
Þetta verður mjög spennandi verkefni sem við reiknum með 

að verði í hápunkti árið 2012,“ segir Oddur Már Gunnarsson, 
sviðsstjóri hjá Matís, sem jafnframt er verkefnisstjóri Tansaníu-
verkefnisins . Ásamt honum stýrir Margeir Gissurarson, verk-
efnastjóri hjá Matís, verkefninu .

Ráðgjöf og námskeið í Afríku 

Ráðgjöf og námskeið erlendis eru meðal þeirra verkefna sem hafa verið í stöðugum vexti hjá 
Matís . Á árinu 2011 var haldið í Úganda stórt tveggja vikna námskeið fyrir Sjávarútvegsháskóla 
Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og Þróunarsamvinnustofnun Íslands þar sem fiskeftirlitsmenn 
fengu leiðbeiningar um gæðamál sem varða meðferð fiskafla og fiskafurða eins og matvæla-
öryggi, löggjöf og reglugerðir, fiskvinnsluaðferðir, pakkningar og sýnatökur svo eitthvað sé 
nefnt . Námskeiðið var skipulagt og undirbúið í samstarfi við heimamenn með það að leiðar-
ljósi að þeir tækju við námskeiðinu sem þá yrði sjálfbært og kennt áfram reglulega við ákveðna 
menntastofnun í landinu .  Matís annaðist svipað námskeið í Kenía árið 2008 og það námskeið 
er nú kennt reglulega við einn af háskólum landsins .

Ráðgjöf og námskeið erlendis eru meðal þeirra  

verkefna sem hafa verið í stöðugum vexti hjá Matís 

Franklín Georgsson, sviðsstjóri
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Asía
Ávinningur af samstarfi í Asíu

Matís er aðili að þríhliða samkomulagi við Háskóla Íslands og 
Hafvísinda- og tækniháskólans í Tokyo í Japan . Stofnað var til 
þessa samstarfs fyrir síðustu aldamót og hnykkt enn frekar á 
því haustið 2008 . Vegna samstarfsins hefur japanski háskólinn 
tekið við nýútskrifuðum doktor sem stundaði nám sitt við 
Háskóla Íslands innan veggja Matís og veitt honum aðstöðu . 
Þá á Matís í samstarfi um matvælaframleiðslu við rannsókna-

setur á Hokkaido í Japan sem hefur komið við sögu í verk-
efninu Gagnleg gerjun sem sjávarútvegsfyrirtækið Brimberg 
ehf . á Seyðisfirði stýrir . Verkefnið snýst um þróun framleiðslu á 
fiskisósu og vegna þess hefur Matís tekið þátt í alþjóðlegum 
vettvangi sem fjallar um stöðu og þróun þessarar vöru . 

Hjá Matís er einnig í vinnslu verkefnið Eldi og vinnsla á 
japönskum sæbjúgum sem unnið er með fyrirtækinu Sæbýli 
ehf . Í því er einnig samstarf við Dalian Fisheries University í 

Kína auk víðtæks nets tengiliða Sæbýlis í Japan, Hong Kong og Kína . Einnig var verkefnið Brjósk-
sykrur og lífvirk efni úr sæbjúgum unnið á árinu 2011 með fyrirtækinu Reykofninum í Grundarfirði . 
Asísk tenging er verkefninu mjög mikilvæg enda er það sprottið úr viðskiptum milli Íslands og 
Kína sem hugmynd til verðmætaaukningar á aukaafurð .

Af öðrum tengingum Matís í Asíu má nefna að á árinu 2011 útskrifaðist frá Háskóla Íslands 
annar doktorsnemandinn frá Víetnam sem vann við rannsókn sína hjá Matís . Sá fyrri útskrifaðist 
árið 2010 . Þeim til viðbótar má nefna að sitthvor doktorsnemandinn frá Kína og Íran hafa 
útskrifast eftir rannsóknastarf innan veggja Matís .

Miklir möguleikar eru til verðmætaaukningar  

á aukaafurðum í gegnum samstarf við Kína 

Arnljótur Bjarki Bergsson, sviðsstjóri
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Skyldleikagreiningar á 
sandhverfu í Suður-Kína
Matís hefur af að státa sérhæfðri tækni til skyldleikagreininga 
í fiskeldi og nýta mörg eldisfyrirtæki sér hana . Sem dæmi um 
þetta má nefna fyrirtæki í sandhverfueldi í Suður-Kína, skammt 
norðan Hong Kong . 

Sandhverfan er alin í lokuðum hringrásarkerfum innanhúss og 
er framleiðslugeta fyrirtækisins um 300 tonn á ári . Eitt af mikil-

vægum atriðum í eldi sem þessu er að vakta skyldleika í hrygn-
ingarstofninum og það er gert með reglubundinni sýnatöku 
og greiningum . Af reynslunni segja forsvarsmenn fyrirtækisins 
að Matís leysi þetta verkefni fljótt og vel . Á vissan hátt megi 
segja að þrátt fyrir rannsóknarlega getu sína sé Matís af þeirri 
stærðargráðu að þjónustan gangi fljótt og vel . Jafnvel þó langt 
sé frá Kína til Íslands hafi fyrirtækið hag af því að sækja þennan 
verkþátt til Íslands . 

Námskeið í Víetnam

„Við höfum tvisvar á undanförnum árum haldið námkeið í Víetnam og í farvatninu er að halda 
fleiri slík, auk þess sem við höfum nú þýtt þúsundir af glærum og kennsluefni á víetnömsku,“ 
segir Sigurjón Arason, yfirverkfræðingur hjá Matís en með hverju árinu eflast tengsl Matís við 
Víetnam á sviði sjávarútvegs og vinnslu á fiski . Námskeiðin sem Sigurjón og fleiri starfsmenn 
hjá Matís komu að voru haldin árin 2003 og 2005 og þar fjallaði hann um vinnslu á fiski, eigin-
leika afurða, gæði og vinnslutækni . Námskeiðin voru haldin í samstarfi við Sjávarútvegsháskóla 
Sameinuðu þjóðanna . „Í gegnum starf Sjávarútvegsháskólans hér á landi öðlumst við mjög 
mikilvæg tengsl við fjarlæg svæði heims, líkt og Víetnam og fleiri lönd í Asíu . Hjá okkur á Matís 
hafa einnig tveir nemendur frá Víetnam lokið doktorsnámi á allra síðustu árum með verkefnum 
sem tengjast annars vegar flutningi á ferksum fiskflökum og hins vegar saltfiskverkun . Þau 
tengsl styrkja enn frekar böndin við Víetnam í framtíðinni því þetta fólk hverfur til starfa þar í 
landi,“ segir Sigurjón .

Þrátt fyrir rannsóknalega getu sína er Matís 

á vissan hátt af þeirri stærðargráðu að 

þjónusta gengur fljótt og vel fyrir sig

Dr. Ragnar Jóhannsson, fagstjóri hjá Matís
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Eyjaálfa
Þekking í kjötvinnslu sótt til Nýja-Sjálands

Kjötafurðastöð KS á Sauðárkróki hefur skapað sér forskot í 
úrvinnslu á kjöti hér á landi með markvissri þróunarvinnu 
undanfarin ár en kjötafurðarstöðin hefur unnið ýmis konar 
verkefni t .a .m . með Matís . Lykillinn að þessu forskoti hefur 
verið samstarf við ráðgjafarfyrirtæki á Nýja-Sjálandi þar sem 
reynsla þarlendra í kjötvinnslu er nýtt í margþættum tilgangi 
hjá Kjötafurðastöð KS . Bæði til að þróa nýjar afurðir og endur-
skipuleggja vinnsluaðferðir . 

Ágúst Andrésson, forstöðumaður Kjötafurðastöðvar KS, 
segir engan vafa leika á að fyrirtækið hafi með þessari vinnu 
skapað sér betri stöðu í samkeppni, bæði hvað varði afurðir á 
innanlandsmarkaði og í útflutningi . Iceprotein, fyrirtæki sem 
er dæmi um afsprengi rannsókna og þróunarstarfs hjá Matís, 
kom á sínum tíma að þessari vinnu með KS með gagna-
vinnslu sem lögð var til grundvallar í því verkefni sem nýsjá-
lenska fyrirtækið vann fyrir afurðastöðina . Í raun má segja að 
gerð hafi verið nokkurra ára þróunaráætlun sem afurðastöðin 
hefur unnið eftir og mun halda því starfi áfram . 

„Þetta tengist hagræðingu í slátrun og vinnslu sauðfjárafurða hjá okkur . Með því að leita til 
Nýja-Sjálands erum við að sækja til aðila þar sem mesta þekkingin er og staða okkar í dag er 
besti mælikvarðinn á árangurinn . Hann snýr að mörgum þáttum; þjálfun starfsfólks, þróun nýrra 
afurða, tækni, vinnsluaðferðum, húsnæði og þannig má áfram telja . Við hófum þessa vinnu 
árið 2003 og má segja að með því hafi orðið ákveðin straumhvörf hjá okkur,” segir Ágúst en 
sem dæmi um breytinguna má nefna að úrvinnsla og pökkun í neytendaafurðir fer nú fram 
samhliða slátrun . Á sama tíma hafa afköst í slátrun aukist um helming og neytendur verða þess-
arar þróunar varir í verslunum með nýjum afurðum, breytingum á pakkningum og þannig má 
áfram telja .

Matís hefur átt í samstarfi við Kjötafurðastöð KS  

í mörgum ábatasömum verkefnum

Guðjón Þorkelsson, sviðsstjóri
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Suður-Ameríka
Veitir ráðgjöf í þróun fiskafóðurs í Chile

Jón Árnason, fóðurfræðingur og verkefnastjóri hjá Matís, 
hefur um nokkurra ára skeið setið í þróunarnefnd eins stærsta 
fiskafóðursframleiðanda Chile, Salmofood S .A . Fyrirtækið er í 
meirihlutaeigu þarlendra fiskeldisfyrirtækja og framleiðir um 
60 þúsund tonn af fóðri á ári . Í þróunarnefndinni eru fulltrúar 
fyrirtækisins sem stýra framleiðslu þess, tveir fulltrúar Nofima 
í Noregi, sem er eitt stærsta fyrirtæki heims á sviði rannsókna 
og fræða hvað fiskafóður varðar og Jón, sem fulltrúi Matís . 

Hann segir að óumdeilanlega sé þátttaka sín í þessu starf í 
Chile mikil viðurkenning á þeirri þekkingu sem byggst hefur 
upp hér á landi á undanförnum árum í þróun og framleiðslu 
á fóðri fyrir fiskeldi . 

„Þetta hófst með því að til mín var leitað fyrir um 10 árum 
um þátttöku í þessu starfi en þá starfaði ég hjá Fóðurverk-
smiðjunni Laxá hf . Síðan þá höfum við hist reglulega á vinnu-

fundum í Chile og þessi langi tími undirstrikar að fyrirtækið hefur talið sig fá verðmæta þekk-
ingu til framþróunar í fóðurframleiðslu sinni með minni reynslu héðan frá Íslandi,“ segir Jón en 
bæði hefur nefndin unnið með upplýsingar um næringarþörf fisksins, samsetningu fóðursins 
og þætti sem snúa að aukinni hagkvæmni í fóðurframleiðslunni . 

„Starf okkar hefur skilað breytingum sem hafa styrkt þetta fyrirtæki í samkeppni og þar með 
styrkt stöðu eigendanna sem fyrst og fremst eru fiskframleiðendur í Chile . Þarna er framleiðslan 
fyrst og fremst Atlantshafslax, Kyrrahafslax og regnbogasilungur og því þarf að miða fóðurþró-
unina út frá þessum tegundum,“ segir Jón en þróunarnefndin hittist að jafnaði tvisvar á ári í 
Chile og vinnur samfleytt í viku í senn . 

„Við förum yfir allt það nýjasta sem fram kemur í fóðurfræðunum, ræðum sértæk mál sem 
kunna að hafa komið upp í eldi eða framleiðslunni, förum yfir gæðamál og sömuleiðis gerum 
við talsvert af því að heimsækja viðskiptavini fyrirtækisins í Chile og ræða beint við þá . Þátttaka 
í þessu starfi er að mínu mati mjög verðmæt fyrir okkur hjá Matís og íslenskt fiskeldi . Bæði til að 
fylgjast með því nýjasta sem uppi er hverju sinni en einnig að mynda tengsl við aðila á borð við 
Nofima í Noregi . Innan veggja þess fyrirtækis eru leiðandi aðilar í fiskeldisfræði og fóðurgerð og 
skiptir miklu að skapa góð tengsl við þá,“ segir Jón .

Framlag mitt og Matís hefur styrkt Salmofood S .A . í samkeppni

Jón Árnason, verkefnastjóri hjá Matís
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Norður-Ameríka
Rannsóknir með Kanada og Norðurlöndunum á þorsklirfum

Starfsmenn Matís eiga aðild að viðamiklu rannsóknaverkefni 
í samstarfi Norðurlandanna við Kanadamenn þar sem mark-
miðið er að auka gæði seiða sem framleidd eru í þorskeldi . 
Verkefnið er styrkt af kanadískum aðilum og norræni hluti 
þess af NORA, Nordisk Atlantsamarbejde sjóðnum . Frá Íslandi 
vinna að verkefninu þau Rannveig Björnsdóttir hjá Matís og 
Háskólanum á Akureyri, auk Ragnars Jóhannssonar, Önnu 
Kristínar Daníelsdóttur og fleiri aðila hjá Matís, og Agnar 
Steinarsson hjá Hafrannsóknastofnuninni . 

Miklar vonir eru bundnar við þorskeldi, bæði hér á landi sem 
og á öðrum Norðurlöndum og í Kanada . Hérlendis hefur 
Matís komið að rannsóknaverkefnum í þorskeldi með þeim 
aðilum sem eru að spreyta sig á þessari ungu grein og með 
því hefur byggst upp þekking á ýmsum þáttum eldisins 
innan Matís . Stór hluti þessara rannsókna hefur farið fram hjá 
Rannveigu Björnsdóttur í starfsstöð Matís á Akureyri . Rann-
veig og hennar hópur hafa lagt sérstaka áherslu á rannsóknir 
á fyrstu stigum eldisins, þ .e . lirfustiginu, þar sem hvað mest 
afföll verða . 

Í COD-Atlantic verkefninu er lirfustigið einmitt sérstaklega til skoðunar . Markmiðið er að öðlast 
meiri skilning á því hvernig samsetning í fæðu hefur áhrif á vaxtarferli þorsklirfanna og heil-
brigði þeirra . Leita með öðrum orðum svara við því hvaða fæðusamsetning skilar mestum 
lífslíkum lirfanna . Annar þáttur COD-Atlantic verkefnisins í heild er að auka vaxtarhraða þorsks 
í eldi með hagræðingu í fóðrun . Miklu skiptir fyrir þróun þorskeldis að ná tökum sem fyrst á 
stórum þáttum sem hafa áhrif á hagkvæmni eldisins . Rétt fóðrun og minni seiðadauði skipta 
þar umtalsverðu máli .

Mest afföll í eldi verða á fyrstu  

stigum, þ .e . á lirfustiginu 

Dr. Rannveig Björnsdóttir, fagstjóri hjá Matís
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fram móðurættartréð fyrir bleikjuna í kringum Norðurheimskautið . Með það í höndum getum 
við síðan í framtíðinni tengt alls kyns upplýsingar, svo sem um vaxtarhraða, sjúkdóma og slíkt, 
við upplýsingar úr erfðaefni bleikjunnar og kallað þannig fram mikilsverð gögn sem til að 
mynda geta nýst í bleikjueldi í framtíðinni . Erfðafræðilegar upplýsingar er hægt að nota með 
beinum hætti til að ná fram þeim eiginleikum í fiskinum sem framleiðandinn óskar . En fyrsta 
skrefið, og það sem NordChar snýst um, er að búa til þetta erfðafræðilega tré og leggja þannig 
grunninn til framtíðar . Við erum í raun að afla upplýsinga úr fortíðinni til að geta spáð fyrir um 
framtíðina og jafnvel haft áhrif á þróunina í þágu eldis eða veiða á villtri bleikju,“ segir Ragnar . 

Í verkefninu nýtist vel sú raðgreiningartækni sem Matís hefur yfir að ráða til erfðarannsókna . 
Fyrsta áfanga í verkefninu verður lokið í ársbyrjun 2012 og segja má að þá hefjist hin eigin-
lega vinna við að byggja genabankann upp, ásamt því að skrá þær víðtæku upplýsingar sem 
aðgengilegar verða á bak við hvert sýni  Gert er ráð fyrir að þessu verkefni ljúki í árslok 2012 .

Erfðaupplýsingar bleikjunnar 
á Norðurheimskautssvæðinu 
kortlagðar

„Í NordChar verkefninu erum við að horfa til breytinga sem 
verða á lífríkinu á Norðurheimskautssvæðinu samhliða 
sveiflum í hitafari og við horfum sérstaklega til bleikjunnar 
í þessari rannsókn . Fyrst og fremst erum við að skoða villta 
bleikju og áhrif veðurfarsbreytinga á náttúruleg heimkynni 
hennar en jafnframt erum við að skoða hvaða afleiðingar 
þetta hefur á náttúrufar, veiðar og liður í þessu er einnig að 
horfa til þróunar í eldi á bleikju,“ segir Ragnar Jóhannsson, 
fagstjóri hjá Matís, um NordChar verkefnið sem Matís tekur 
nú þátt í ásamt aðilum í Kanada, Noregi og Skotlandi og 

beinist að bleikju á Norður-Atlantshafssvæðinu . Ragnar stýrir 
verkefninu fyrir hönd Matís en þátttakendur í því eru bæði 
háskólar og rannsóknafyrirtæki . Auk Matís frá Íslandi tekur 
Veiðimálastofnun einnig þátt í NordChar verkefninu .

„Þetta er erfðafræðiverkefni þar sem við komum okkur upp 
genabanka fyrir bleikju þar sem við kortleggjum erfðir og 
eðliseiginleika bleikjunnar á mismunandi svæðum . Með því 
að safna saman erfðaupplýsingum í miðlægan gagnagrunn 
getum við nýtt þær til að skoða þróun og jafnvel spá fyrir um 
hana,“ segir Ragnar en í verkefninu eru raðgreind hvatbera-
gen úr sýnum fiska sem tekin eru í ám á mjög stóru svæði . 
Sýni eru fengin úr ám á meginlandi Evrópu, í Skandinavíu, 
Íslandi, Skotlandi, Grænlandi, Kanada og Rússlandi „Hvatbera-
erfðaefni erfist frá móður til afkvæmis og þannig fáum við 
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Fiskprótein gegn sykursýki 

Matís stýrir nú samstarfsverkefni með innlendum aðilum og 
kanadískum háskóla sem standa mun í a .m .k . tvö ár og snýst um 
að rannsaka áhrifamátt fiskpróteina í baráttunni gegn sykursýki 
af tegund 2, sem er sjúkdómur sem kemur upp vegna ónógrar 
verkunar (insúlín-ónæmi) og framleiðslu insúlíns í líkamanum . 
Sykursýki herjar á um 6% jarðarbúa og fer þeim sífellt fjölgandi 
sem þjást af sjúkdómnum . Því eru allar rannsóknir á sjúk-
dómnum og þróun nýrra efnasambanda í baráttunni við hann 
afar knýjandi . 

Dr . Hólmfríður Sveinsdóttir, starfsmaður Matís á Sauðárkróki, 
stýrir verkefninu en það nýtur stuðnings AVS sjóðsins hér á 

landi . Auk Matís taka þátt í því Iceprotein ehf ., Prokazyme, 
Háskóli Íslands og Laval Háskólinn í Quebec í Kanada .

Hólmfríður segir að á undanförnum árum hafi Matís með 
líftæknirannsóknum sínum byggt upp mikla grunnþekkingu 
á sviði framleiðslu á lífvirkum peptíðum úr fiskpróteinum . 
Lífvirknin felist m .a . í blóðþrýstingslækkandi áhrifum, 
bólguhemjandi áhrifum og andoxunarvirkni . Ferlar hafi verið 
þróaðir til þess að framleiða hágæða lífvirk peptíð úr ýmsum 
aukaafurðum .

Niðurstöður faraldsfræðilegra rannsókna hafa leitt í ljós lægri 
tilfelli sykursýki af tegund 2 í þjóðfélögum þar sem fiskneysla er 
mikil . Jákvæð áhrif fiskneyslu voru í fyrstu talin stafa eingöngu 
frá fiskfitu en niðurstöður rannsókna á áhrifum neyslu magurs 

fisks samanborið við neyslu á feitum fiski sýndu að neysla á mögrum fiski leiddi til færri tilfella 
sykursýki af tegund 2 samanborið við feitan fisk . Þar sem magur fiskur samanstendur að mestu 
leyti af próteini hafa vísindamenn getið sér til um að jákvæð áhrif fiskneyslu á insúlín-ónæmi 
stafi af fiskpróteinum frekar en fiskfitu . Niðurstöður rannsókna á dýrum og mönnum hafa rennt 
stoðum undir þessa tilgátu þar sem þorskprótein jók insúlín-næmi í of feitum rottum sem 
og insúlín-ónæmu fólki . Þar fyrir utan leiddu rannsóknir á insúlín-ónæmu fólki í ljós minnkað 
oxunarálag eftir neyslu á þorskpróteini en aukið oxunarálag er einn þeirra þátta sem taldir eru 
orsakavaldar sykursýki af tegund 2 . Rannsóknir á íslensku sjávarfangi hafa leitt í ljós að þau hafa 
töluverða andoxunarvirkni .

„Með þeirri reynslu sem við höfum byggt upp hjá Matís hafa skapast mikilvæg tækifæri til 
að auka við þekkingu okkar á áhrifum lífvirkra fiskpróteina og peptíða á nýjum sviðum í 
samstarfi við færustu sérfræðinga á heimsvísu . Fyrir eru á markaði lífvirk fiskpeptíð með t .d . 
blóðþrýstings lækkandi áhrif sem seljast á mjög háu verði . Svipaðar fæðubótarvörur á sviði 
sykursýki unnar úr fiskpróteinum eru ekki á markaði í dag og því er um nýjan, spennandi og 
verðmætan markað að ræða,“ segir Hólmfríður .

Neysla á mögrum fiski leiddi til færri tilfella af  

sykursýki af tegund 2 samanborið við feitan fisk

Dr. Hólmfríður Sveinsdóttir, verkefnastjóri Matís
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Samstarf við háskólasamfélagið
Vitið í verð: Matís hlúir að þekkingarsamfélag-
inu og skapar farveg til verðmætasköpunar 

Matís leggur mikla áherslu á samstarf við háskóla . Á 
hverjum tíma er fjöldi nemenda í framhaldsnámi sem 
stundar rannsóknir sínar hjá Matís og í verkefnum tengdum 
Matís . Reyndar er það svo að stór hluti rannsókna Matís 
er í tengslum við íslenskar og erlendar menntastofnanir á 
háskólastigi og koma nemendur í framhaldsnámi oftar en 
ekki að þessum rannsóknum .

Árið 2011 var ekki frábrugðið árunum á undan að þessu 
leyti nema hvað nemendum, sem tengjast rannsóknum og 
vísindastarfi hjá Matís, fjölgar á hverju ári . Fjöldi nemenda 
sem vann að hinum og þessum verkefnum hjá Matís hefur 
aldrei verið meiri en einmitt árið 2011 . Þessir nemendur koma 
víðsvegar að og nutu góðrar leiðsagnar vísindamanna Matís 

og nutu góðs af framúrskarandi aðstöðu til rannsókna hjá 
fyrirtækinu . Auk þessa naut Matís góðs af þessum tengslum 
við innlenda jafnt sem erlenda nemendur sem stunduðu 
rannsóknir og sinntu öðru vísindastarfi í þessu stóra alþjóð-
lega samfélagi sem nú er orðið til .

Nokkur doktorsverkefni er vert að 
nefna sem voru í gangi ár árinu

Hélène Liette Lauzon, Ph .D ., leitaði eftir betri skilningi á 
örveru flóru í þorskeldi til þess að hægt væri að átta sig á 
hvernig bæta mætti lélega afkomu þorsklirfa . Örveruflóra í 
þorskeldi var rannsökuð í þeim tilgangi að sjá hvernig auka 
megi lifun og stuðla að betri þroska þorsklirfa á fyrstu eldis-
stigum . Stóru vandamálin í þorskeldi snúa oftar en ekki að 
fyrstu stigum þess, þ .e .a .s . að hrognum og lirfum og hvernig 
þeim reiðir af . 

Bætibakteríur (probiotics) geta verið í lykilhlutverki til að skapa aðstæður sem leiða til meiri 
vaxtar, lífsþróttar og aukinnar ónæmisörvunar og lifunar, t .d . með því að koma í veg fyrir 
vöxt óæskilegra baktería . Í rannsókn sinni naut Hélène aðstoðar vísindamanna við Matís og 
Háskóla Íslands en einnig erlendra bætibakteríusérfræðinga á borð við dr . Birgitte B . Budde frá 
Danmörku og Prof . Seppo Salminen frá Finnlandi sem er kenndur við LGG rannsóknir . Einar 
Ringø, prófessor í örverufræði, var einn andmælenda Hélène í doktorsvörn hennar . Einar er frá 
Noregi þar sem þorskeldi er hvað öflugast . Þessi kynni hafa leitt til frekara samstarfs við Einar og 
aðra bætibakteríusérfræðinga víða um heiminn vegna skrifa á bókarköflum og fræðigreinum 
um bætibakteríur . Hélène útskrifaðist í desember 2010 . 

Sigríður Sigurðardóttir er doktorsnemi í iðnaðarverkfræði hjá Matís í samstarfi við Háskóla 
Íslands . Leiðbeinendur Sigríðar eru dr . Sveinn Margeirsson og Sigurjón Arason hjá Matís, dr . Páll 
Jensson prófessor í iðnaðarverkfræði og dr . Birgir Hrafnkelsson hjá Raunvísindastofnun HÍ . 

Rannsóknarviðfangsefni Sigríðar snúa að líkanagerð í fiskveiðistjórnun og er doktorsverkefnið 
hluti af tveimur alþjóðlegum verkefnum sem Matís er þátttakandi í; EcoFishMan og BADMIN-
TON . Hið fyrrnefnda er samstarfsverkefni fyrirtækja og stofnana víðsvegar úr Evrópu sem hefur 
það meginmarkmið að koma með tillögur að bættu fiskveiðistjórnunarkerfi í Evrópu . Þær 
tillögur verða svo hermdar fyrir þrjú mismunandi tilvik (case-studies) og skoðaðar á heildrænan 
hátt, þ .e . með tilliti til líffræðilegra, vistfræðilegra, félagslegra og efnahagslegra þátta á sama 
tíma og lögð er áhersla á að draga úr brottkasti og viðhalda fjölbreytileika tegunda . Mun 
Sigríður leysa það verkefni í samstarfi við  innlenda og erlenda þátttakendur í EcoFishMan . 
BADMINTON verkefnið er Evrópuverkefni sem snýst um rannsóknir á brottkasti . Í samstarfi við 
dr . Bent Herrmann og dr . Niels Madsen hjá DTU Aqua, mun Sigríður smíða líkan sem gefur 

Magnea Karlsdóttir, dr. Hélène Liette Lauzon,  
Sigríður Sigurðardóttir og Sigrún Mjöll Halldórsdóttir. 
Á myndina vantar Ástu Heiðrúnu E. Pétursdóttur
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upplýsingar um hversu mikil áhrif hinar ólíku leiðir til að draga 
úr brottkasti gætu haft í för með sér efnahagslega .

Á haustönn 2011 stundaði Sigríður nám við University of 
California, Berkeley þar sem hún lauk námskeiðum í hermun 
og líffræðilegri líkanagerð ásamt því að sinna rannsóknum 
sínum í samstarfi við Lee W . Schruben heiðursprófessor við  
iðnaðarverkfræði- og aðgerðagreiningardeild UC Berkeley . 
Stefna þau á að skrifa vísindagrein til að kynna á Winter 
Simulation Conference í Berlín í lok þessa árs .

Magnea G . Karlsdóttir vinnur nú að doktorsgráðu sinni hjá 
Matís . Verkefni hennar snýr að því að auka skilning á þeim 
þránunarferlum sem eiga sér stað í frystum forelduðum fisk-
vöðva úr mismunandi fisktegundum . Önnur afurð verkefnis-
ins er að þróa hraðvirka aðferð til þess að meta stig þránunar í 
þessum tegundum .

Aukin ásókn er í frystar foreldaðar fiskafurðir, m .a . vegna 
þæginda og næringargildi þeirra, en þær eru góð uppspretta 
af ómega-3 fitusýrum . Ákveðnar fisktegundir eru aftur á móti 
mjög óstöðugar í frysti vegna hás hlutfalls af þráahvötum 
og ómega-3 fitusýrum, sem leiða til mikillar þránunar . 
Þránun hefur ekki bara neikvæð áhrif á bragð, heldur leiðir 
hún einnig til eitraðra efnasambanda sem einnig dregur úr 
magni ómega-3 fitusýra í afurðinni . Það er því ljóst að ekki er 

bara mikil þörf á að rannsaka framvindu þránunar í frystum 
forelduðum fiskafurðum, heldur einnig að finna leiðir til þess 
að draga úr henni . Þetta verkefni er unnið í nánu samstarfi við 
stóran matvælaframleiðanda sem mun nýta sér niðurstöður 
þess við framleiðslu á forelduðum fiskafurðum .

Verkefnið hófst í október 2010, áætluð lok er vorið 2013 .

Doktorsverkefni Ástu Heiðrúnar E . Pétursdóttur snýr að því 
að þróa áreiðanlega aðferð til greiningar á ólífrænu arseni í 
sjávarafurðum . Hætta stafar af ólífrænu arseni, sem er eitrað 
form arsens og hefur Matvælaöryggisstofnun Evrópusam-
bandsins (EFSA) skilað áliti sem verður tekið tillit til í löggjöfinni 
um að mikilvægt sé að setja fljótlega hámarksgildi fyrir ólífrænt 
arsen í matvælum og fóðri, þ .á .m í sjávarafurðum . Frá sjónarhóli 
efnagreininga er hins vegar erfitt að greina ólífrænt arsen í 
sjávarafurðum og í því felst áskorunin í doktorsverkefni Ástu .

Námið fer að mestu fram við Háskólann í Aberdeen, en Ásta 
Heiðrún hlaut SORSAS (Scottish Overseas Research Students 
Award Scheme) styrk sem miðar að því að laða afbragðs 
rannsóknarnemendur til skoskra háskóla . Samstarfssamn-
ingur hefur verið gerður milli Matís og háskólans í Aberdeen . 
Verkefnið er unnið undir handleiðslu dr . Jörg Feldmann 
prófessors, sem er leiðandi sérfræðingur á sviði arsen form-
greiningar (e . speciation) og dr . Helgu Gunnlaugsdóttur, fag -

stjóra og sérfræðings hjá Matís . Tvær fræðigreinar hafa nú þegar verið samþykktar í ritrýndum 
tímaritum í tengslum við námið . Ásta stefnir á að útskrifast 2013/2014 .

Sigrún Mjöll Halldórsdóttir, doktorsnemandi, vinnur að umfangsmiklum rannsóknum í samstarfi 
við bæði Háskóla Íslands og University of Florida í Bandaríkjunum á sviði lífvirkra peptíða sem 
unnin eru úr fiskpróteinum en niðurstöður rannsókna benda til þess að lífvirk fiskpeptíð hafa 
jákvæð heilsufarsleg áhrif í líkamanum umfram hefðbundið næringargildi . 

Tækifæri felst í lífvirkum peptíðum sem innihaldsefni í fæðubótarefni og markfæði en hátt verð 
fæst fyrir slíkar afurðir á heilsuvörumarkaði sem fer ört vaxandi um þessar mundir . Sigrún hefur 
m .a . framleitt peptíð úr einangruðu fiskvöðvapróteini (ísólati) sem er einangrað með sýru-basa 
aðferð . Þannig má vinna prótein úr annars vannýttu hráefni og auka verðmæti þess til muna . Þá 
er oxun mikið vandamál við framleiðslu peptíðanna og hefur Sigrún einbeitt sér að því að fylgjast 
með oxuninni sem verður við ensímatískt vatnsrof . Auk þess eru ýmsir lífvirkir þætti lokaafurða 
mældir s .s . andoxunarvirkni, blóðþrýstingslækkandi áhrif og áhrif á ónæmiskerfið . Einangruð efni 
úr íslensku bóluþangi hafa verið notuð sem andoxunarefni til að sporna við oxuninni . 

Rannsóknir og þróun á andoxunarefnum úr bóluþangi hafa staðið yfir hjá Matís um nokkurt 
skeið og teygja þær anga sína til Noregs m .a . með dr . Ingrid Undeland í fararbroddi . Rannsóknir 
Sigrúnar hafa vakið verðskuldaða athygli m .a . á Indlandi og í Kína . Sigrúnu hefur í kjölfarið 
verið boðið að halda erindi á ráðstefnum árið 2012 á Indlandi (International Conference on 
Environmental Security for Food and Health) og í Kína (2nd Annual World Congress of Marine 
Biotechnology 2012) . Þá hafa doktorsnemendur frá Bandaríkjunum og Tælandi óskað eftir 
samstarfi . Sigrún stefnir á að útskrifast snemma árs 2013 .

Hluti samstarfsaðila Matís
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Dæmi um verkefni á árinu
Bætt nýting hrognkelsisafurða

Kanna á núverandi verklag um borð í veiðibátum og gera 
tillögu um nauðsynlegar breytingar til að tryggja hráefnis-
gæði og stuðla að verðmætasköpun .

Prófun niðurstaðna hjá bleikjubændum

Fyrri rannsóknaverkefni hafa sýnt að hægt er að lækka 
próteininnihald í bleikjufóðri verulega miðað við það sem er 
í fóðri á markaði í dag . Einnig hefur verið sýnt fram á að hægt 
er að nota í bleikjufóður mun hærra hlutfall plöntupróteina 
en nú tíðkast . 

Bragð úr Norðurhöfum

Markmiðið er að efla jákvæða ímynd, matarmenningu og 
ferðaþjónustu á Íslandi, Grænlandi, Færeyjum og Noregi á 
nýstárlegan og spennandi hátt í matreiðsluþáttum í sjónvarpi  
þar sem matreiðslumenn frá hverju landi kynna staðbundin 
hráefni og matarmenningu landanna . 

Þurrkun á síldarflökum 

Markmið verkefnisins er að skapa virðisaukningu með full-
vinnslu á síldarafurðum á Íslandi með því að hefja fram-
leiðslu á þurrkaðri síld til manneldis á markað innanlands og 
erlendis . 

Þurrverkað hrefnukjöt

Markmið verkefnisins er að auka atvinnuþróun og nýsköpun 
í heimabyggð innan Akraneskaupstaðar með því að aðstoða 
við þróun vöru úr þurrkverkuðu hrefnukjöti .

Virðiskeðja Vestmannaeyja

Sett verður upp Virðissmiðja Vestmannaeyja þar sem unnið 
verður að nýtingu þeirra sóknarfæra sem eru í Vestmanna-
eyjum til atvinnuþróunar og nýsköpunar ásamt notkunar 
þeirrar aðstöðu til framdráttar fyrir atvinnulífið í Eyjum . 

Ecofishman

Markmiðið er að stuðla að vistvænni, sjálfbærri  og hagrænni 
fiskveiðistjórnun með áherslu á rekjanleika og að lágmarka 
brottkast afla .

Grásleppa - verðmæti úr vannýttu hráefni

Markmiðið er að auka verðmæti úr vannýttu hráefni og vinna 
grásleppu til útflutnings . Þróa á vinnsluleiðir til að auðvelda 
útflutning á hveljunni og auka verðmæti eftir að hrognin hafa 
verið hirt .

Gæði og vinnsla búfjárafurða

Námskeiðið er um samsetningu, meyrni, bragðgæði, sérkenni 
og eiginleika hráefna til matvælavinnslu og afurða úr íslenskri 
búfjárrækt . 

Fiskþurrkun á Grænlandi

Námskeiðahald og ráðgjöf um fiskþurrkun fyrir Arctic Green-
land Food A/S .

Veiruerfðamengi

Verkefnið snýst um að einangra hitakærar veirur úr hverum 
á Íslandi og raðgreina erfðamengi þeirra . Ákveðin gen verða 
tjáð og ensím skilgreind sem nýta má í líftækni . 

Örugg matvæli

Tilgangur verkefnisins er að bæta möguleika íslenskra yfir-
valda og stofnana til að framfylgja íslenskri og sameiginlegri 
löggjöf ESB  á sviðum matvælaöryggis t .d . er varðar varnarefni 
s .s . skordýraeitur, mengunarefni í matvælum, þörungareitur í 
skelfiski og erfðabreytt matvæli .

Einstök vistkerfi Vonarskarðs

Markmið verkefnisins er rannsókn á þáttum sem hafa áhrif 
á vistkerfi örveruþekja í Vonarskarði . Sýni verða greind með 
smásjárskoðunum, m .a . í rafeindasmásjá fyrir greiningu frum-
efna .  

Tölfræðileg greining á breytingu 
mengunar í Íslandshöfum

Ástand sjávarlífvera umhverfis Ísland m .t .t . ýmissa 
mengunarefna hefur verið vaktað síðan 1989 . Hins 
vegar þarf að framkvæma ítarlega tölfræðigreiningu 
til að hægt sé að meta með vísindalegum aðferðum 
aukningu eða minnkun magns mengandi efna í lífríki 
sjávar .

Erfðabreytileiki hrognkelsa 
(Cyclopterus lumpus)

Markmið verkefnisins er að rannsaka með erfðagrein-
ingum hvort hrognkelsi við Ísland samanstandi af 
einum eða fleiri stofnum . Þróa á erfðagreiningarsett 
með 6-8 hlutlausum erfðamörkum til að nota til 
greininganna en engin birt erfðamörk eru til fyrir þessa 
tegund .

Héðinn Protein Plant

Markmið verkefnisins er að þróa sjálfvirka mjölverk-
smiðju . Nýjar leiðir verða farnar, í stað hefðbundins 
sjóðara verður þróaður rörasjóðari og í stað pressu 
verður notuð mjölskilvinda sem skilur lýsið frá vökv-
anum .  Í stað gufunartækja er forþurrkari,  rafmagns-
skaut verða notuð við þurrkunina og orka verður unnin 
úr eimnum sem myndast við þurrkunina .

Ræktun og nýting svifþörunga úr hafinu

Markmið verkefnisins er að leita hentugra svifþörunga 
úr hafinu við Ísland til ræktunar og nýtingar sem fóður 
fyrir dýrasvif .

Stofnerfðafræði makríls

Í þessu verkefni verður útbúið erfðagreiningarsett 
byggt á endurteknum DNA stuttröðum sem fundnar 
verða í erfðamengi makríls með nýrri heilraðgreiningar-
tækni . Erfðagreiningarsettið verður prófað á makríl frá 
ýmsum miðum og stofnar/stofneiningar athugaðar .

Þari og þang sem fóðurhráefni

Markmið verkefnisins er að safna, greina og framleiða 
fóðurhráefni úr þara og þangi . Lífvirk efni hafa fundist í 
kolvetnahlutum þara og þangs en eftir stendur lífrænn 
massi sem gæti orðið verðmætt fóðurhráefni jafnhliða 
framleiðslu hágæða lífvirkra efna . 

Veiðar og vinnsla  á lifandi beitukóngi

Markmið verkefnisins er að þróa veiðar, vinnslu, 
geymslu, flutning og markaðssetningu á lifandi beitu-
kóngi, en víða í mið- og suður Evrópu eru góðir mark-
aðir þar sem hærra verð fæst fyrir lifandi beitukóng en 
frosinn . 

Loðnuflökun fyrir full-
vinnslu á loðnuafurðum

Markmiðið er að auka verðmæti loðnu með þróun á 
vinnsluferli sem líkir eftir söltun á ansjósu . Kannaðir 
verða markaðir og hvort nægileg virðisaukning fáist út 
úr afurðinni til að fýsilegt sé að fjárfesta í framleiðslu .

Humarsoð Kokksins, vöru-
þróun og markaðssetning

Markmiðið er að komast inn á mötuneyta-, veitinga-
húsa-, og hótelmarkaði innanlands og utan með 
Humarsoð Kokksins . 

Vinnsla á humarmarningi

Markmiðið er að nýta marning úr humarklóm til að 
kanna möguleika á vinnslu og sölu á brauðuðum humri 
og humarpylsum .

Efling tækifæra í grænmetis- og ávaxtarækt

Markmiðið er að auka innlenda framleiðslu á grænmeti 
og ávöxtum á kostnað innfluttrar vöru og koma auga á 
tækifæri fyrir íslenska framleiðendur .
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Hagnýting þekkingar

Markmið verkefnisins er að koma þeirri þekkingu sem 
skapast í rannsókna- og þróunarverkefnum við saltfisk-
verkun yfir á hagnýtt form fyrir aðila sem koma að öflun 
aðfanga, framleiðslu, sölu og dreifingu saltfiskafurða . 
Efnið mun einnig nýtast til menntunar fagaðila í fram-
leiðslu sjávarafurða .

Kassafrysting  uppsjávarfiska

Semja á endurbættar verklagsleiðbeiningar fyrir fryst-
ingu uppsjávarfiska með kassaplötufrysti .

Bestun framleiðsluferils – Sandhverfa

Markmið verkefnisins er að hámarka afrakstur á seiða- 
og matfiskeldi á sandhverfu . Jafnframt að þróa kjör-
eldisfóður fyrir sandhverfu og auka þannig arðsemi 
íslensks sandhverfueldis .

Samanburðarrannsóknir þorskstofna

Markmið verkefnisins er að greina gögn um stað-
setningu, dýpi, umhverfishitastig og vaxtarhraða úr DST 
staðsetningarmerkjum einstakra fiska . 

Frá grænum haga í fiskimaga

Markmið verkefnisins er að lækka fóðurkostnað í fisk-
eldi og þróa ný íslensk hráefni í fóður sem eru ódýr, 
umhverfisvæn og sjálfbær .  

Aquaponics - Grænn vöxtur

Markmið verkefnisins er að setja upp „aquaponics“ 
á Norðurlöndunum í sameiginlegu átaki Noregs og 
Íslands með tækniyfirfærslu frá Kanada . „Aquaponics“ 
sameinar fiskeldi og gróðurhúsaræktun með nýtingu 
næringarríks affallsvatns frá fiskeldi til framleiðslu 
grænmetis .

Ofurkældur heill fiskur - fyrir dauðastirðnun

Markmið verkefnisins er að kanna með tilraunum hvort 
ofurkæling heils fisk um borð í veiðiskipi tryggi lengra 
geymsluþol og aukin gæði afurðanna .

FiskiTofu

Vöruhönnun og markaðssetning á nýrri afurð, FiskiTofu, 
úr beinamarningi . FiskiTofu hefur verið þróað á tilrauna-
skala og er verðmeira en þær afurðir sem nú eru á 
markaði úr beingarði og beinmarningi .

Þróun og vinnsla á náttúrulegum 
andoxunarefnum úr íslensku bóluþangi

Markmið verkefnisins er að þróa aðferðir og ferla til að 
framleiða nýjar öflugar náttúrulegar andoxunarafurðir 
úr íslensku bóluþangi sem útflutningsvörur fyrir 
matvælaiðnaðinn . 

Endurbættur kæligámur fyrir ferskfisk

Markmið verkefnisins er að endurbæta kæligáma og 
verklag tengt flutningi á ferskum sjávarafurðum með 
endurhönnun og prófunum . Markmiðið er að hönn-
unarúrbætur skili kæligámum sem ná jafnara hitastigi 
gegnum flutningaferlið . 

Áhrif blóðgunar á gæði þorsks og ufsa

Markmið verkefnisins er að auka verðmæti sjávarfangs 
með því að greina kjöraðstæður við blóðgun og koma 
þannig í veg fyrir afurðagalla vegna blóðs í þorsk- og 
ufsaafurðum og um leið auka stöðugleika þessara 
afurða . 

Fiskiperlur

Lokaþróun á  kavíar úr síld og laxaafskurði (kavíarlíki) í 
markaðshæfa vöru . Einnig verða þróaðar frumgerðir af 
vörum úr öðrum fiskiafskurði .

ChemoBacter

Viðskiptahugmynd verkefnisins er að framleiða og markaðs-
setja greiningarsett til að bæta gæði, öryggi og framleiðslu-
stjórnun í matvælaiðnaði . Innleiða á sértækar tæknilausnir 
fyrir gæðavöktunarkerfi í matvælaframleiðsluferlum sem 
byggja á hraðvirkum greiningarsettum .

Heilsuréttir úr hafinu

Þróaðir verða tilbúnir sjávarréttir sem auðgaðir verða með 
lífefnum úr hafinu (þ .e . þörungum, fiskipróteinum eða fiski-
olíu) til að mæta markaðsþörf .  

Ný tækni til verðmætaaukningar á bolfiskafla

Markmið verkefnisins er að auka nýtingu og verðmæti 
bolfiskafla með því að þróa nýja tækni til  blóðgunar, slæg-
ingar og hausunar fyrir frystiskip og ísfiskskip/landvinnslu . 
Ávinningur felst í bættri blóðgun, auknum afköstum við afla-
meðhöndlun, hærri flakanýtingu, aukinni söfnun og nýtingu 
hausa til þurrkunar .

Gagnasöfnun og notendaforrit fyrir Fiskvala

Markmið verkefnisins er að safna viðbótargögnum úr Fiskvala 
og þróa notendaforrit sem gerir gögnin aðgengileg til frekari 
úrvinnslu . 

Þróun matvara úr beltisþara

Þróa á matvæli úr beltisþara á neytendamarkað . Bæta á 
nýtingu og auka verðmæti beltisþara með því að þróa 
vinnsluferla fyrir beltisþara í neytendavörur . 

Bættur vinnsluferill þurrkaðra fiskpróteina

Markmið verkefnisins er að bæta framleiðsluferil sprota-
fyrirtækisins Iceprotein . Hjá Iceprotein hefur verið unnið að 
nýtingu vannýttra próteina úr fiski með ágætum árangri en 
nauðsynlegt er að bæta gæði þurrkaðra afurða . 

Ný lífvirk afurð úr aukaafurðum humarvinnslu

Markmiðið er að þróa og framleiða lífvirk efni úr aukaafurðum 
humarvinnslu er nýst gætu sem íblöndunarefni  í matvæli  
og sem fæðubótarefni og kanna stöðuleika efnanna við 
geymslu . Við verkefnislok verður tilbúin afurð sem hægt 
verður að markaðssetja á erlendum markaði .

Aukin gæði og nýting salt-
fisks með fiskipróteinum

Markmiðið er að þróa áfram nýja verkunaraðferð, náttúruleg 
fiskiprótein unnin úr aukafurðum, til að auka gæði og nýtingu 
saltfisks . 

Fiskprótein gegn sykursýki

Markmið verkefnisins er að þróa afurðir úr fiskpróteinum sem 
geta unnið gegn sykursýki af tegund 2 . Erlendar rannsóknir 
benda til þess að fiskprótein og peptíð geti haft jákvæð áhrif 
á fólk með þennan hættulega sjúkdóm . 

Íslenskar húðvörur úr þangi

Markmið verkefnisins er að þróa, hanna og markaðssetja nýjar 
húðvörur úr íslensku þangi innanlands og erlendis .

CodMorph - Aðgreining undirstofna þorsks

Megin markmið þessa verkefnis er að setja saman greiningar-
tæki til að aðgreina undirstofna þorsks við Ísland . Til þessa 
verða notuð sýni sem safnað hefur verið á undanförnum 
árum í tengslum við önnur verkefni en þessi sýni gefa upplýs-
ingar um erfðafræði, lífssögu, atferli og líffræði . 

Náttúruleg ensím úr slógi vinna verkin

Markmið verkefnisins er að vinna ensím úr bolfiskslógi til 
notkunar við losun himnu og hringorma af lifur fyrir niður-
suðu .
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jarðhitaútblástur (GEOGAS) frá  jarðvarmavirkjun og 
hins vegar lífræn efni úr timbri sem koma fram við 
vinnslu í súlfítferlum í sellulósaframleiðslu (REFINE) .

Smáframleiðsla á þurrkuðum kjötvörum

Verkefnið snýst um að þróa og markaðssetja hráverk-
aðar kjötvörur frá fimm smáframleiðendum á Suður-
landi . 

Rannsókn á heildarneyslu 
aðskotaefna úr matvælum

Í verkefninu verða þróaðar aðferðir til að meta hversu 
mikið fólk fær af óæskilegum aðskotaefnum úr 
matvælum eins og þau eru á borðum neytenda . 

Auðgun norrænna sjávarrétta

Markmiðið er að auðga sjávarrétti með lífefnum eins og 
þörungaþykkni með skilgreinda lífvirkni, hýdrólysötum 

til að auka próteininnihald og lýsi til að auka omega-3 
fitusýrur . Viðhorf neytenda til slíkra vara verða skoðuð 
og nýjar vörur með lífefnum þróaðar .

Einangrun og vinnsla astaxanthins 
úr frárennslisvatni

Markmið verkefnisins er að þróa þau skiljuferli sem þarf 
til að einangra og vinna astaxanthin sem fellur til við 
vinnslu á kítósan úr rækjuskel í þeim tilgangi að selja 
sem litarefni m .a . í fóður fyrir laxfiska, fyrir matvæla-
iðnað og sem fæðubótarefni . 

Notkun þangs sem bragðaukandi efnis

Markmið verkefnisins er að þróa bragðefni úr klóþangi 
(Ascophyllum nodosum) og beltisþara (Laminaria saccharina) 
með bragðaukandi áhrif, m .a . til að draga úr saltnotkun í 
matvælavinnslu . 

Ferðamatur og sérfæði úr vestfirsku sjávarfangi

Verkefnið snýst um að þróa ferðamat og sérfæði úr sjávar-
fangi í niðursuðupokum svo maturinn hafi langt geymsluþol 
við stofuhita . 

Tilbúnir réttir úr saltfiski

Markmiðið er að þróa tilbúna frysta saltfiskrétti og saltfisk-
bollur úr vannýttum afskurði og verðlitlu hráefni og skapa 
þannig aukin verðmæti úr sjávarfangi .

Fagur fiskur í sjó

Tilgangurinn er að ýta undir jákvæða ímynd, auka verðmæti, 
neyslu og áhuga fólks innanlands sem utan á íslensku 
sjávarfangi með því að kynna sérstöðu, gæði og möguleika 
staðbundins hráefnis hringinn í kringum landið á nýstárlegan 
og spennandi hátt .

Gæðasalt fyrir fisksöltun

Markmið verkefnisins er að þróa ferla til framleiðslu á salti 
úr jarðsjó sem nota má til matvælaframleiðslu . Eiginleikar 
saltsins til saltfiskverkunar verða metnir út frá áhrifum saltsins 
á nýtingu og gæði saltaðra afurða .

Nýting öfugkjöftu til vinnslu sjávarafurða

Markmið verkefnisins er að leggja grunn að veiðum og 
vinnslu á öfugkjöftu og skapa grundvöll fyrir atvinnustarfsemi 
og aukinn vöxt sem byggir á nýtingu þessa fiskistofns .

Fiskveiðistjórnun til framtíðar

Markmiðið með rannsókninni er að leggja til nýjar aðferðir 
í fiskveiðistjórnun . Lögð verður til ný þekking á ástæðum 
brottkasts og komið með tillögur sem miða að því að draga 
úr brottkasti . 

Whitefish

Markmið verkefnisins er að þróa og sannreyna aðferð til að 
reikna úr umhverfisálag þorsk- og ýsuafurða niður á einstakar 
lotur . Verkefninu er sérstaklega ætlað að gagnast smáum og 
meðalstórum fyrirtækjum í virðiskeðju þorsk- og ýsuafurða .

Aðgreiningarþörf bolfiskafurða

Móta samstarf um aðgreiningu bolfisks úr Norður Atlants-
hafinu frá öðrum bolfiski m .t .t . sjálfbærni framleiðslu og 
ávinnings neytenda .

Fiskprótein í brauðvörur

Markmiðið er að þróa nýja afurð hjá MPF Íslandi í Grindavík úr 
aukahráefni fisks sem nýtist í brauðvörur . 

Úr köfun í maga

Markmið verkefnisins er að undirbúa stofnun fyrirtækis með 
því að meta framboð og gæði sjávarfangs sem týnt yrði og 
veitt á sjávarbotni á mismunandi köfunarstöðum á Vest-
fjörðum . 

Hráefnismeðhöndlun í rækjuvinnslu

Markmið verkefnisins er að gera samanburð á upptöku á 
poly-phosfat eða fjölfósföt (PP) í blöndu sem notuð er í fersku 
hráefni í rækjuvinnslu . 

Microfeed

Markmið verkefnisins er að nota efnaorku frá tveimur 
tegundum af mengandi úrgangsstraumum og breyta þeim 
í verðmæta vöru . Þessir úrgangsstraumar eru annars vegar 

 

81



82

Hagnýting verkefna
Mikilvægt að þekkingin verði 
að vöru og verðmætum

Hjá Matís er lögð áhersla á hagnýtingu og markaðshugsun 
í öllum verkefnum og starfsemi fyrirtækisins . Mikil tækifæri 
liggja í því fyrir fyrirtækið að koma afrakstri rannsókna og 
þróunarverkefna í framkvæmd og á markað en slíkt leiðir til 
aukinnar verðmætasköpunar fyrir íslenskar atvinnugreinar og 
til hagsældar fyrir almenning á Íslandi .

Hönnunarvernd

Matís, ásamt samstarfsaðilum, Promens Tempra, Wessex Insti-
tute of Technology og hönnuðinum Birni Margeirssyni, fengu 
hönnunarvernd á nýjan kringdan frauðkassa sem notaður er 
við flutning á ferskum fiskafurðum . Nýi kassinn stuðlar enn 
frekar að lágmörkun hæsta fiskhita í kössunum undir hitaálagi 
sem gerir að verkum að gæði afurða haldast lengur við flutn-
ing þeirra á markaði, hvort sem er innanlands en þó sér í lagi 
á erlenda markaði . Með þessu er samkeppnisfærni íslenskra 
ferskfiskafurða aukin, sér í lagi þeirra sem fluttar eru með flugi .

Hlutafélög

Iceprotein ehf.

Árið 2005 stofnaði Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins fyrir-
tækið Iceprotein til að þróa, framleiða og selja vörur úr 
fiskpróteinum til notkunar bæði í hefðbundna fiskvinnslu og í 
heilsuvörur . Fyrirtækið hefur lengst af verið staðsett á Sauðár-
króki . Ný tækni sem gerir það mögulegt að einangra og 
hreinsa fiskprótein úr afskurði sem fellur til við hefðbundna 
flakavinnslu hefur verið þróuð hjá Matís í samstarfi við Icepro-

tein . Próteinin er síðan hægt að nota til að bæta nýtingu í 
flakavinnslu og einnig í tilbúnar vörur eins og fiskibollur og 
djúpsteiktan fisk .

Vaxandi markaður er einnig fyrir vörur sem unnar eru með 
ensímum, örsíun og annarri tækni . Þessi markaður byggir 
á ýmsum heilsusamlegum eiginleikum fiskpróteinanna og 
afurða unnum úr þeim . Í árslok 2008 var hluti af meirihluta-
eign Matís seldur FISK Seafood á Sauðárkróki en Líftækni-
smiðja Matís á Sauðárkróki mun áfram vinna að þróunarverk-
efnum með Iceprotein . Matís á enn tæplega fjórðungshlut í 
Iceprotein . 

Prokaria ehf.

Líftæknifyrirtækið Prokaria var stofnað árið 1998 af dr . Jakobi 
K . Kristjánssyni og samstarfsmönnum hans . Í upphafi var lögð 
áhersla á hitakærar örverur og ensími úr þeim . Árið 2006 
sameinaðist Prokaria Matís og hefur sú sameining eflt mjög 
starfsemi Matís á líftæknisviði . Starfsemi á líftæknisviði Matís 
beinist aðallega að þremur sviðum; erfðagreiningasviði þar 
sem erfðagreiningum er beitt í kynbótastarfi og rannsóknum 
á stofnerfðafræði dýra; líftæknisviði þar sem unnið er að 
uppgötvun og þróun nýrra ensíma til nota í rannsóknalyfja- 
og orkuiðnaði og einnig notkun lífveruverkfræði við hönnun 
framleiðslulífvera til efnasmíða og á lífefnasviði þar sem unnið 
er að einangrun, framleiðslu, umbreytingu og þróun lífvirkra 
efna og matvæla .
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Ráðstefnur, fundir og sýningar
Mikilvægur vettvangur fyrir Matís 

Matís tekur á hverju ári þátt í fjölda ráðstefna og kynningar-
funda þar sem starfsemi fyrirtækisins er kynnt . Hér eru nokkur 
dæmi um ráðstefnur og fundi sem starfsmenn Matís tóku 
þátt í með beinum eða óbeinum hætti á árinu 2011 .

Framadagar Háskólanna 2011

Framadagar 2011 voru haldnir 9 . febrúar í húsakynnum 
Háskólabíós . Framadagarnir heppnuðust ótrúlega vel og er 
fjöldinn sem sótt dagana í ár sá mesti í sögu þessarar hátíðar . 
Vel yfir 2 .000 manns eru talin hafa sótt sýninguna í Háskóla-
bíói og var mikil umferð um bás Matís enda hann einstaklega 
vel staðsettur . Mikill fjöldi nemenda hafði áhuga á að vita 
meira um Matís og í kjölfarið beinlínis rigndi inn umsóknum 
til mannauðsstjóra Matís um bæði sumarstörf og framtíðar-
störf .

Lifandi auðlindir hafsins - lang-
tíma stefnumótun og aflareglur

Ráðstefna um langtíma stefnumótun fyrir nýtingu lifandi 
auðlinda hafsins var haldin í Bíósalnum á Hótel Loftleiðum 
föstudaginn 25 . febrúar og var Matís þátttakandi . Ráðstefnan 
var haldin af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og 
Hafrannsóknastofnuninni .

Evrópsk háskólasamtök í heim-
sókn hjá Matís - BEST

Alls eru 85 evrópskir háskólar í 30 löndum aðilar að samtök-
unum, en íslenskt aðildarfélag var stofnað af nemendum 
Háskóla Íslands árið 2005 (www .BESTreykjavik .com) . Megintil-
gangur BEST er að bjóða nemendum aðildarháskólanna upp á 
viðbótarmenntun á formi stuttra námskeiða ásamt því að gefa 
nemendum tækifæri að kynnast menningu og tungumálum 
annarra þjóða . Gríðarlega mikill áhugi var fyrir námskeiðinu en 
fjöldinn allur af evrópskum háskólanemum sótti um þátttöku . 
Þar sem fjöldi þátttakanda var takmarkaður komst einungis 
hluti til Íslands af þessu tilefni . Fjöldi umsókna sýnir að mjög 
mikill áhugi er hjá menntuðum evrópskum ungmennum að 
læra af Íslendingum og kynnast landi og þjóð .

Matís með fjölmörg erindi á Fræða-
þingi landbúnaðarins

Þingið er samvinnuverkefni níu stofnana og fyrirtækja sem 
tengjast landbúnaði með einum eða öðrum hætti og er Matís 
eitt þeirra og kemur að kostnaði sem og undirbúningi og 
skipulagningu þingsins .

Að þessu sinni var eldgosið í Eyjafjallajökli m .a . í brennidepli 
en í málstofu um það var m .a . rætt um áhrif þess á samfélag, 
búskap, dýralíf og gróður . Viðamikil dagskrá var um hrossa-
rækt og hestamennsku og horft var til framtíðar varðandi 
skógrækt hér á landi . Hefðbundnar málstofur um búfjárrækt, 
jarðrækt, nýtingu afurða, aðbúnað og eftirlit voru á sínum 
stað . Þá var vatnalífi og fiskrækt gerð skil í víðu samhengi .

Fræðaþing landbúnaðarins er vettvangur til að miðla niður-
stöðum nýrra og framsækinna rannsókna . Mikill fjöldi fólks 
sótti þingið sem spannaði hið víða svið sem stofnanir land-
búnaðarins fást við . Málstofur voru afar fjölsóttar og fullt 
út úr dyrum á mörgum þeirra . Veggspjöld voru mörg og 
fjölbreytt og veggspjaldakynning afar vel sótt . Fræðaþingið 
endurspeglar gríðarlega öflugt og fjölbreytt rannsókna- og 
þróunarstarf á vegum stofnana landbúnaðarins og er vett-
vangur sem tekið er eftir á landsvísu . Þeir sem stóðu að þessu 
málþingi eiga mikinn heiður skilinn fyrir störf sín . Á þinginu 
var boðið upp á fjölbreytt erindi og voru starfsmenn Matís 
með allmörg þeirra og komu með önnur innlegg eins og 
einblöðunga, veggspjöld o .fl .

Innlend fóðurhráefni til notkunar í fiskeldi

Í apríl var haldin ráðstefna í höfuðstöðvum Matís í Reykjavík 
þar sem fjallað var um innlend hráefni til notkunar í fisk-
eldi og þeim möguleikum velt upp sem eru fyrir hendi, s .s . 
verð, gæði, magn ofl . Margt merkilegt kom fram á þessari 
ráðstefnu og eigum við Íslendingar mikil tækifæri í að stór-
auka fiskeldi með áherslu á notkun staðbundinna hráefna til 
fóðurgerðar . 

Fiskeldi hefur verið að eflast hérlendis og er fyrirsjáanleg mikil 
aukning á komandi misserum, bæði hjá núverandi fram-
leiðendum og nýjum fyrirtækjum sem eru að hasla sér völl 

á þessu sviði . Þá eru nokkur stór nýsköpunarverkefni 
í vinnslu þar sem hugað er að tækifærum fyrir nýjar 
tegundir og nýjar framleiðsluaðferðir .

Að ráðstefnunni stóðu Matís og Íslensk Matorka . Fyrir-
lestrarnir eru aðgengilegir á heimasíðu Matís, www .
matis .is .

Opið hús fyrir nemendur í háskólanámi

Í byrjun apríl bauð Matís háskólanemendum frá 
íslenskum háskólum í heimsókn að höfuðstöðvum 
Matís við Vínlandsleið í Reykjavík . Tilgangur opna húss-
ins var að gefa nemendum kost á því að hitta starfsfólk 
Matís, nemendur sem vinna að verkefnum sínum í 
samstarfi við Matís og starfsmenn fyrirtækja sem hafa 
átt í farsælu samstarfi við Matís . Heimsóknin varð að 
góðum vettvangi fyrir nemendurna til að kynna sér 
matvæla- og líftækniiðnaðinn, hvort sem ætlunin er að 
fara í framhaldsnám í einum af háskólum landsins eða 
skoða möguleikann á starfi eftir að námi lýkur .

Fóður eða fæða? Matís á málþingi 
Matvís um mat í skólamötuneytum

Matvís stóð fyrir málþingi í apríl sl . um mat í skólamötu-
neytum . Um var að ræða opið málþing fagmanna og 
framleiðanda um þá gagnrýni sem komið hafði fram á 
mat í mötuneytum skólanna . Ólafur Reykdal frá Matís 
flutti erindi um niðurstöður rannsókna á næringargildi 
brauð- og kjötvara .

Morgunfundur hjá Matís: 
líftækni og tengdar greinar 

Þann 14 . apríl fór fram morgunfundur í höfuðstöðvum 
Matís í Reykjavík um líftækniiðnaðinn . Alls sóttu fundinn 
vel á annað hundrað manns og komu fram mikilvægar 
upplýsingar um allt sem tengist þessum arðbæra en 
ögrandi iðnaði . Mikill uppgangur er í líftækni og tengdum 
greinum á Íslandi og vilja margir meina að vaxtarbroddar 
framtíðarinnar liggi þar . Matís er í góðum tengslum við 
líftækniiðnaðinn og eru t .a .m . mörg verkefna Matís unnin í 
samstarfi við fyrirtæki í þeim iðnaði .

Því þótti nú góður tími til að kynna stöðu mála, fram-
tíðarsýn og afrakstur síðustu ára . Á fundinum voru 
erindi frá fyrirtækjum ásamt erindum frá Matís og HÍ . Í 
kjölfar fundarins var gestum boðið að skoða húsnæði 
að Vínlandsleið 14 en þar hafa nokkur fyrirtæki, sem 
eru í nánu samstarfi við Matís, komið sér fyrir og var 
um formlega opnun að ræða á þeim hluta hússins . Á 
heimasíðu Matís, www .matis .is, má sjá hvernig dagskrá 
fundarins leit út og þar má einnig finna flesta fyrir-
lestrana á pdf formi .

Matís með á Sjávarútvegs-
sýningunni í Brussel

Sjávarútvegssýningin fór fram 3 .-5 . maí sl . Fjöldi 
íslenskra fyrirtækja var á sýningunni þar á meðal DIS, 
Maritech, 3X, HB-Grandi, Marel, Promens og Matís svo 
fáein séu nafngreind . Sýningin er sú stærsta sinnar 
tegundar í heiminum og er þessi vettvangur mikil-
vægur mörgum íslenskum fyrirtækjum til að færa út 
kvíarnar og auka samstarf .  

Sjávarútvegsráðstefna í Ancona á Ítalíu – 
Matís kynnir EcoFishMan 

Alþjóðleg sjávarútvegsráðstefna var haldin í lok maí 
í Ancona á Ítalíu en þetta var í 71 . skiptið sem þessi 
ráðstefna var haldin . Matís tók þátt í þessar ráðstefnu 
og kynnti EcoFishMan verkefnið og hvernig bæta 
mætti fiskveiðistjórnunarkerfið sem notað er innan 
landa Evrópusambandsins (ESB) .

Matís var sérstaklega boðið á þessa ráðstefnu af 
Marche Regional Authority á Ítalíu og var tilgangurinn 
m .a . annars að kynna EcoFishMan fjölþjóðaverkefnið 
sem Matís stýrir . Á fundinum var t .a .m . farið í  opnar 
umræður með hagsmunaaðilum um aðkomu þeirra að 
EcoFishMan verkefninu en verkefnið snýst um þróun á 
nýju fiskveiðistjórnunarkerfi innan ESB .

Matís með starfsemi í Stykkishólmi

Matís var með starfsmenn staðsetta sl . sumar í Stykk-
ishólmi tilbúna til að aðstoða matvælaframleiðendur 
og aðila sem höfðu hug á að reyna fyrir sér með fram-
leiðslu og vöruþróun . 
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Fullt hús matar á Sjávarútvegs-
sýningunni í Kópavogi

Matís tók þátt í Sjávarútvegssýningunni í Kópavogi 
22 .-24 . sept . Á bás Matís var margt um að vera og má 
þar nefna kynningu á skyri með lífvirkum þara sem 
einu innihaldsefna og þar með öllum þeim andoxunar-
eiginleikum sem þari býr yfir, bragðmikinn heitreyktan 
makríl og ljúffenga humarsúpu . Mikil og góð ásókn var 
að sýningunni, sem haldin er þriðja hvert ár, og fóru 
starfsmenn Matís ekki varhluta af þeim mikla fjölda . 
Mikil stemming skapaðist oft og tíðum á bás Matís .

Matís tekur þátt í sýningunni 
MATUR-INN á Akureyri

Sýningin MATUR-INN var haldin á Akureyri í fimmta 
sinn í ár . Sýningin hefur verið haldin á tveggja ára 
fresti og var hún síðast haldin árið 2009 . Þá voru gestir 
12-14 þúsund og jókst þátttaka þetta árið frá því síðast . 
Sýningarbásar voru fleiri en á síðustu sýningu og 
sýningasvæðið enn stærra .

Óhætt er að segja að MATUR-INN sé hápunktur í 
norðlenskri matarmenningu . Sýningin er haldin 
af félaginu Matur úr Eyjafirði í góðu samstarfi við 
Þingeyska matarbúrið og Matarkistuna Skagafjörð . Að 
baki þessum félögum standa matvælaframleiðendur 
stórir sem smáir, veitingaaðilar, ferðaþjónustufyrirtæki, 
verslanir- og þjónustufyrirtæki - allt aðilar sem eiga það 
sammerkt að matur kemur við sögu í þeirra starfi . Á 
fjórða tug aðila tók þátt í sýningunni MATUR-INN 2011 
og var fjölbreytni mikil . 

Matís á Sjávarútvegsráðstefn-
unni 13. og 14. október sl.

Sjávarútvegsráðstefnan var haldin á Grand Hótel í Reykja-
vík 13 .-14 . október 2011 og bar heitið ,,Frá tækifærum 
til tekjusköpunar” . Matís var þátttakandi að venju en þar 
greindi m .a . Sveinn Margeirsson, forstjóri Matís, frá nýjum 
nýsköpunarverkefnum í sjávarútvegi og afrakstri þeirra 
og Hörður G . Kristinsson, rannsóknastjóri Matís, hélt 
einnig erindi . Auk þess hélt Matís utan um allt markaðs- 
og auglýsingastarf ráðstefnunnar .

Helstu nýjungar frá síðustu Sjávarútvegsráðstefnu voru 
kynningar á frammúrstefnuhugmyndum og jafnframt 
voru bestu hugmyndirnar verðlaunaðar á ráðstefnunni .

Forstjóri Matís stjórnar Matvæladegi MNÍ

Matvæladagur Matvæla- og næringarfræðafélag 
Íslands (MNÍ) var haldinn þriðjudaginn 18 . október á 
Hilton Reykjavík Nordica hóteli . Matvæladagurinn er 
árviss viðburður sem haldinn hefur verið frá árinu 1993 
og er nú haldinn í nítjánda sinn . 

Matís tók stóran þátt í deginum en þess má geta að auk 
fundarstjórnar héldu margir starfsmenn Matís erindi . 
Auk þess var markaðsstjóri Matís í undirbúningsnefnd 
Matvæladags . Matvæladagurinn 2011 bar yfirskriftina 
Heilsutengd matvæli og markfæði . Megininntak dagsins 
þetta árið var vöruþróun, framleiðsla, rannsóknir og 
markaðssetning á heilsutengdum matvælum og 
markfæði úr íslensku hráefni . Flutt voru fjórtán stutt 
erindi sem gáfu innsýn í umfjöllunarefnið . Meðal annars 
var fjallað um íslenskt morgunkorn, lýsi, próteindrykki, 
sósur úr fiskroði, notkun þangs í matvælaframleiðslu, 
heilsufullyrðingar á matvælum og D-vítamínbætingu 
matvæla .

Matís: bakhjarl LEGO hönnunarkeppninnar

Hátt í 100 krakkar á aldrinum 10-15 ára voru skráð 
til leiks í LEGO-hönnunarkeppni grunnskólabarna, 
First Lego League, sem haldin var laugardaginn 12 . 
nóvember á Háskólatorgi . Markmiðið með keppninni 
er að vekja áhuga grunnskólanema á vísindum og 
tækni ásamt því að byggja upp sjálfstraust þeirra, leið-
togahæfni og lífsleikni . Á hverju ári er keppninni valið 
ákveðið  þema sem er ofarlega á baugi í heiminum . Í 
ár var þemað fæðuöryggi . Ólafur Ögmundarson var 
fulltrúi Matís í dómnefnd og fór vel á því þar sem hann 
þekkir virðis- og flutningskeðju matvæla mjög vel .

Matís hefur ávallt lagt mikla áherslu á að vera í góðu 
sambandi við smáa og stóra matvælaframleiðendur um allt 
land og var þetta liður í því að byggja upp góð tengsl við 
matvælaframleiðendur í Stykkishólmi og nágrenni .

Matís er stærsta matvælarannsóknafyrirtæki landsins og hefur 
yfir að ráða starfsmönnum sem hafa víðtæka þekkingu á 
vinnslu og þróun matvæla og geta því aðstoðað hvern þann 
sem hefur hug á að reyna fyrir sér með nýja framleiðslu og 
vöruþróun . Hægt var að fá aðstoð við vinnslutilraunir og fyrstu 
framleiðslu en þó var ekki sérstök aðstaða sett upp í Stykkis-
hólmi heldur nýttist aðstaða Matís annars staðar eða aðstaða 
sem fyrir var hjá væntanlegum samstarfsaðilum til verksins .

Fyrsta ráðstefnan um umhverf-
ismengun á Íslandi

Ráðstefnan var haldin í Reykjavík sl . vetur en markmiðið var 
að kynna vinnu og niðurstöður helstu aðila sem vinna við að 
meta mengun á Íslandi . Áhersla var lögð á að allir vöktunar- 
og rannsóknaaðilar kæmu með framlag á ráðstefnuna . 
Starfsmenn Matís sátu bæði í skipulags- og vísindanefndum 
ráðstefnunnar .

Ráðstefnunni var skipt í tvo hluta . Annars vegar var lögð 
áhersla á vöktun umhverfismengunar í íslenskri náttúru . Hins 
vegar var lögð áhersla á rannsóknir á mengun í lofti, legi, 
jarðvegi, mönnum og dýrum . Fyrirkomulag ráðstefnunnar 
var þannig að í hvorum hluta voru valin nokkur erindi frá 
innsendum ágripum þar sem áhersla var á vöktun annars 
vegar og rannsóknir hins vegar . Þessi erindi veittu yfirsýn yfir 
stöðu mála á Íslandi í dag . Einnig var rík áhersla lögð á vegg-
spjöld þar sem rannsóknaaðilum gafst kostur á að kynna sín 
verkefni . 

Matís með kynningu á Landsmóti hestamanna

Frábært Landsmót hestamanna var haldið á Vindheima-
melum í blíðskaparveðri vikuna 26 . júní - 3 . júlí sl . Er það mál 
manna að vel hafi tekist til með alla umgjörð og hestakostur-
inn verið góður . Matís var með kynningu á Landsmótinu þar 
sem Guðbjörg Ólafsdóttir kynnti m .a . erfðagreiningar hesta 
og hunda .

Erfðagreiningar á dýrum eru ekki algengar á Íslandi og 
er Matís eina fyrirtækið sem hefur markvisst byggt upp 

erfðagreiningar á dýrum hér á landi . Til að mynda erfðagreinir 
Matís alla hesta fyrir WorldFengur, upprunabók íslenska hests-
ins, en WorldFengur safnar saman upplýsingum um íslenska 
hesta innan landa FEIF (alþjóðasamtök eigenda íslenska 
hestsins) og eru þær aðgengilegar á vefnum .

Norræn ráðstefna um neytendur og 
skynmat var haldin í Danmörku

Norræn ráðstefna um skynmat, sem haldin var á Íslandi í maí 
2010, var að þessu sinni í Danmörku . Ráðstefnan var einkum 
ætluð fagfólki og vísindafólki sem vinnur með skynmat og 
neytendur, í vöruþróun og markaðssetningu neytendavara . 
Efni ráðstefnunnar fjallaði um fagmennsku, nýjungar á sviði 
skynmats og notkun skynmats í matvælaiðnaði . Meðal 
annars var fjallað um hvernig skynrænir eiginleikar hafa áhrif 
á upplifun, hvernig hægt er að spá fyrir um val neytenda, 
notkun mismunandi einkunnaskala í skynmats- og neytenda-
rannsóknum, úrvinnslu og nýjar fljótlegar skynmatsaðferðir . 
Aðalheiður Ólafsdóttir, skynmatsstýra Matís, var með erindi 
sem fjallaði um þjálfun fólks í skynmati og Emilía Martins-
dóttir, fagstjóri hjá Matís, var í undirbúnings- og vísindanefnd 
ráðstefnunnar .

Matís með á FULL BORG MATAR hátíðinni 

FULL BORG MATAR / Reykjavík Real Food Festival er matar- og 
uppskeruhátíð tileinkuð íslenskum mat og matarmenningu . 
Matís tók þátt og bauð m .a . gestum og gangandi að koma í 
höfuðstöðvar Matís að Vínlandsleið í Reykjavík . Á opnu húsi 
hjá Matís voru örfyrirlestrar um smáframleiðslu matvæla og 
um þau verkefni sem Matís hefur komið að með einstak-
lingum, t .d bændum og fyrirtækjum um allt land . Einnig voru 
nokkur fyrirtæki og frumkvöðlar með kynningu á starfssemi 
sinni og buðu upp á „smakk“ á þeim vörum sem hafa verið 
framleiddar . Matís opnaði svo einnig nýtt vefsvæði, www .
kjotbokin .is, en það er allsherjar upplýsingaveita um allt sem 
snýr að kjöti .

Hátíðin FULL BORG MATAR var haldin í fyrsta sinn dagana 
14 . - 18 . september og er vonað að hún öðlist fastan sess í 
árlegu matardagatali þjóðarinnar . Fjölmörg tækifæri eru fyrir 
fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök að tengjast hátíðinni auk 
þess sem neytendur ættu flestir að finna þar eitthvað sem 
freistar bragðlaukanna .
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Fjárhæðir	  úr	  ársreikningum

RekstrarárRekstrarárRekstrarárRekstrarár
2007 2008 2009 2010 2011

Rekstrartekjur 884.692.886 1.002.673.754 1.151.000.534 1.198.700.124 1.245.898.946
Rekstrargjöld 873.979.235 1.013.897.364 1.127.096.272 1.178.834.160 1.244.064.671
Hagnaður	  /(tap) 9.194.770 18.882.134 29.741.695 17.670.540 4.875.292

Fastafjármunir 104.252.253 199.872.239 226.737.967 173.022.586 150.260.368
Veltutfjármunir 415.670.578 386.903.057 353.466.290 414.592.046 544.491.576
Heildareignir 519.922.831 586.775.296 580.204.257 587.614.632 694.751.945

Eigið	  fé 169.142.932 182.355.674 212.097.369 234.428.198 238.498.765
Skuldir 350.779.899 404.419.622 368.106.888 353.186.433 456.253.180
Eigið	  fé	  og	  skuldir	   519.922.831 586.775.296 580.204.257 587.614.632 694.751.945

Greining	  sölutekna
Þjónustusamningur	  við	  ráðuneytið 419.300.000
Sjóðir,	  innlendir 369.187.164
Fyrirtæki,	  innlend 176.293.464
Opinberir	  aðilar 88.940.020
Sjóðir,	  erlendir 139.115.860
Fyrirtæki,	  erlend 53.062.438

1.245.898.946

Flokkun	  sölutekna
1.	  Eigin	  tekjur 318.295.922
2.	  Samstarfsverkefni,	  sjóðir 508.303.024
3.	  Þjónustusamningur	  við	  ráðuneytið 419.300.000

1.245.898.946

Þjónustusamningur við ráðuneytið Sjóðir, innlendir
Fyrirtæki, innlend Opinberir aðilar
Sjóðir, erlendir Fyrirtæki, erlend

1. Eigin tekjur
2. Samstarfsverkefni, sjóðir
3. Þjónustusamningur við ráðuneytið
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