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Erfðaauðlindir, íslenskur 
matvælaiðnaður og neytendur 

Emma Eyþórsdóttir, LbhÍ 

og 

Guðjón Þorkelsson, Matís 

Matvæladagurinn 2016 

Yfirlit 
 

• Sérstaða og markaðstaða 

• Skilgreining erfðaauðlinda - búfé 

• Tenging erfðaauðlinda og afurða (matvæla) 

• Sérmerktar afurðir 

• Mælingar sem skilgreina einkenni matvæla 

• DNA greiningar  

• Lokaorð 
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Sérstaða og markaðsstaða 

• Sérstaða getur stuðlað að sölu á búfjárafurðum 
bæði á Íslandi og í öðrum löndum 

• Felst í búfjárkynjum, landinu og loftslaginu, 
hefðum og menningu 

• Þurfum að kynna, vernda og skjalfesta hana 
Sérmarkaðir og sérvörur verða hluti af markaðs-
setningu í framtíðinni 

 

Hvað eru erfðaauðlindir? 

• Verðmæti sem felast í erfðaeigin-
leikum lífvera (genetic resources) 

• Íslenskir búfjárstofnar eru helstu 
erfðaauðlindir íslensks 
landbúnaðar 

– Stofnar með sérstæða 
ræktunarsögu og litla sem enga 
innblöndun 

– Undirstaða framleiðslu íslenskra 
landbúnaðarafurða 
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Sérafurðir búfjárstofna/-kynja 
• Áhugi á skilgreindum afurðum tiltekinna 

stofna er víða vaxandi 

• Fer oft saman við sérstakar/staðbundnar 
framleiðsluaðferðir 

• Evrópusambandið stendur fyrir þrenns konar 
sérmerkingum 

– Auk þess víða sérmerkingar innan landa 

• Slow Food – Ark of Taste  

Sérmerkingar ESB 
• „Protected Designation of Origin“ 

– Vottar upprunastað og gæðaeiginleika sem 
tengjast upprunanum beinlínis. 

– Shetland lamb: Kjöt af lömbum sem alin 
eru og slátrað á Hjaltlandseyjum. 

• „Protected Geographical Indication“ 

– Vottar upprunasvæði og eiginleika sem 
rekja má til uppruna 

– „Prosciutto di Norcia“ – ítölsk hráskinka 

• „Traditional speciality guaranteed“ 

– Vottar hefðbundnar framleiðsluaðferðir 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:PGI-Logo.svg
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Slow Food – Ark of Taste 

• Skráir afurðir/matvæli þar sem 
framleiðsla á undir högg að sækja 
t.d. af búfjárstofnum í útrýmingar-
hættu eða framleiðsluaðferðir sem 
eru að leggjast af. 
– Tengt sjálfbærni og vistvænum 

framleiðsluaðferðum 

• Íslenskar búfjárafurðir á skrá: 
– Geitaafurðir, hefðbundið  

      íslenskt skyr, hangikjöt ...... 

Vörumerki tengd við búfjárstofn 

• Villsau í Noregi  

– Sérstök merking og 
markaðssetning á kjöti 

• Parmesan ostur  

– mjólk Reggiana kúa á Ítalíu  

• Roquefort ostur  

– Mjólk úr Lacaune ám í 
Frakklandi 
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Hvers vegna sérafurðir? 

• Eftirspurn virðist vaxandi a.m.k. á 
Vesturlöndum 

– Áhugi á uppruna matvæla og rekjanleika 

– Áhugi á meintri hollustu sem tengist 
framleiðsluaðferðum 

– Andúð á „massaframleiðslu“ á stórum búum 
og/eða stórum verksmiðjum 

– Sennilega bundið við fólk í efri tekjuhópum sem 
vill og getur greitt fyrir dýrar afurðir 

Sérafurðir - Mælingar 

• Sérhæfðar mælingar á matvælum eru leið til 
að staðfesta sérstaka eiginleika afurðanna  

• Má tengja beint framleiðsluaðferðum sem 
marka sérstöðu á einhvern hátt eða við búféð 
sem afurðirnar koma frá. 
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Fitusýrugreiningar 

• Fitusýrugreiningar 

– Endurspegla fóðrun og e.t.v. 
erfðaeiginleika í minna mæli.   

– Framleiðsla á kjöti og mjólk af 
gripum sem fóðraðir eru 
eingöngu á grasi og/eða heyi. 

Próteingerðir í mjólk 

– Ostaprótein (kasein) – 
Mysuprótein (Whey prótein), 
mismunandi gerðir sem stýrast af 
erfðum 

– Vísbendingar um tengingu beta-
kaseina við hollustu – notað í 
markaðssetningu  

– Kappa-kasein tengist 
vinnslueiginleikum mjólkur  
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Ilm- og bragðefni 

• Ýmis rokgjörn efni sem gefa 
einkennandi lykt og bragð 
– Sérstök fóðrun og/eða beitiland  

• Hvannalömb frá Fagradal 

– Getur tengst arfgerð gripa eða 
stofni, t.d. bragðefni í mjólk 
• Norrænt samstarfsverkefni um 

eiginleika mjólkur  

– Greining á göllum vegna rangrar 
fóðrunar/eða meðferðar  

 

DNA greiningar 

• Víðtækt notagildi á mörgum sviðum 

– Staðfesting tegundar t.d. kjöt, 
mjólkurafurðir 

– Staðfesting uppruna – búfjárstofn – 
ætterni 

– Kynbætur búfjár – möguleiki á kynbótum 
fyrir gæðaeiginleikum afurða sem erfitt er 
að mæla reglulega 

– Aukinn og hraðari árangur kynbóta 
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Erfðagreiningar, uppruni og eftirlit 

• Hægt að nota erfðagreiningar til að: 

– Kanna vörusvik (Hrossakjöt/Nautakjöt) 

– Greina uppruna afurða: 

• Íslenskt eða innflutt nautakjöt 

• Íslenskt eða innflutt kindakjöt 

• Íslensk eða innflutt mjólk  

 

• Tryggir réttláta/eðlilega samkeppni 

Íslenskar rannsóknir 

• Erfðafræðileg sérstaða íslenskra 
búfjárstofna er staðfest 

– Sérstaða afurða minna rannsökuð 

– OVAX verkefni um lambakjöt staðfesti 
meyrt kjöt 

– Hlutföll próteingerða í mjólk ólík öðrum 
kúakynjum í rannsókn frá 2003 

– Undirbúningur hafinn að tengingu 
DNA greininga við kynbætur m.a. 
varðandi gæði lambakjöts 
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Framtíðin 

• Nánari rannsókna er þörf á eiginleikum afurða 
íslensks búfjár 

– Rennir stoðum undir nánari skilgreiningu á 
eiginleikum gripanna og verðmæti þeirra 

– Tækifæri til markvissari markaðssetningar á 
grundvelli þekkingar á afurðunum og mögulegri 
sérstöðu þeirra 


