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www.protis 
holmfridur@iceprotein.is 

Líftækni - skilgreining 

Tækni sem notast við lífverur eða hluta þeirra til að framleiða afurðir 
eða til að hraða eða breyta náttúrlegum ferlum. Líftækni snýst því um 
hagnýtingu líffræðilegrar og lífefnafræðilegrar þekkingar, gjarnan til 
framleiðslu lyfja, matvæla eða annarra afurða, en einnig til úrlausna 
annars konar tæknilegra verkefna, til dæmis við niðurbrot á úrgangi 
eða hreinsun umhverfismengunar* 

 

 

 
*www.wikipedia.com 

http://www.protis/
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Dæmi um líftækni fyrr á tímum 

Kæsing á hákarli Bruggun bjórs 

Nýsköpun - skilgreining 

Að skapa eða búa til eitthvað nýtt sem og endurbæta það sem þegar er 
til staðar. Þetta á jafnt við um nýja eða endurbætta vöru, þjónustu, 
tækni, aðferðafræði, framleiðsluaðferð, stjórnskipulag eða leið til sölu- 
og markaðssetningar. Nýsköpun er ekki það sama og ný hugmynd 
heldur er aðeins talað um nýsköpun þegar hugmyndinni eða 
endurbótinni hefur verið hrint í framkvæmd* 

 

 
*www.visindavefur.is 
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Dæmi um nýsköpun fyrr á tímum 

• Á 12. öld er talið að munkar hafi 
farið að stunda markvissa nýsköpun 
í bjórgerð. 
• Bætt geymsluþol 

• Bætt bragð 

• Vöruþróun   

 

 

Nýsköpun í efnahagslegu tilliti 

• Getur aukið hagvöxt  
• Aukin framleiðni / framleiðsla 

• Aukin hagræðing 

• Aukin nýting á hráefni 

• Aukin vöruþróun 
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Nýsköpun í sjávarútvegi 

• ICEPROTEIN, ÍSLENSKT NÝSKÖPUNARFYRIRTÆKI 

• 2005: Iceprotein stofnað af Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (RF), forvera MATIS.  

• Framleiðslufyrirtæki 

• Til að auka nýtingu á íslenskum fiski með vinnslu á hágæða prótíni úr hliðarafurðum. 

• 2012: FISK Seafood eignast Iceprotein. 

• Rannsókna- og þróunarfyrirtæki 

• Áhersla á aukna nýtingu á hráefni fyrir matvælaiðnað. 

• Áhersla á vöruþróun í matvælaiðnaði. 

• Áhersla á aukin gæði endaafurða. 
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Staðsett í Verinu Vísindagörðum á Sauðárkróki. 

• 2 rannsóknastofur (efna- og örverurannsóknastofa)  

• 1 tilraunaverksmiðja. 

• 8 starfsmenn (7 konur og 1 maður) 
• M.Sc. Næringarfræði og Ph.D. Lífvísindum 

• M.Sc. Efnaverkfræði og fiskeldisfræði 

• M.Sc. Líftækni 

• M.Sc. Matvælafræði 

• B.Sc. Líftækni 

• B.Sc. Líffræði 

• Lyfjatæknir og nemi í Líftækni við HA 

• Nemi í Líftækni við HA 

• 3 nemendaverkefni undir leiðsögn Iceproteins auk fjölda annarra verkefna 
tengdum háskólum og matvælaiðnaði (2016) 

 

Vöruþróun og virðisaukning 

AFSKURÐUR FRÁ ÞORSKVINNSLU 

VATNSROFIÐ ÞORSKPRÓTÍN 
ICEPROTEIN® 

VÖRUR BYGGÐAR Á ICEPROTEIN® 
AMÍNÓ® FISKPRÓTÍN 

Stofnað 1955 Stofnað 2005 
Stofnað 2015 
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Skagafjörður, The „food fjord“ 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Rækjuframleiðsla 

Mjólkurvinnsla 

Lambakjötsframleiðsla 

Bleikjuframleiðsa 

Þorskvinnsla 

Íbúar 

% af Íslandi 

Fullt af tækifærum til 
nýsköpunar í matvælavinnslu í 
Skagafirði sem og á öllu Íslandi 

Heilnæmt hráefni, Hrein náttúra, Endurnýtanleg orka, Mikil vatnsgæði 
o.fl….. 
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Til þess að ná árangri í 
nýsköpun þá þarf samvinnu á 
milli rannsóknastofnanna, 
nýsköpunaraðila og iðnaðar! 

Takk fyrir áheyrnina! 

www.protis 
holmfridur@iceprotein.is 

http://www.protis/

