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MATVÆLADAGUR MNÍ 2018
DAGSKRÁ
12:00–13:00
Skráning og afhending gagna
13:00–13:30
Fundarstjóri | Hrönn Ólína Jörundsdóttir,
Matís. Setning/ávarp | Forsætisráðherra,
Katrín Jakobsdóttir. Afhending
Fjöreggsins –Guðrún Hafsteinsdóttir,
Samtök Iðnaðarins.
13:30–13:45
Dr. Olivier de Schutter, Panel of Experts
on Sustainable Food Systems áður UN.
Í samræmi við sjálfbæra hegðun mun
Dr. Shutter ávarpa daginn með aðstoð
fjarfundarbúnaðar.
13:45–13:55
Getum við sett matvælastefnu án
sjálfbærnihugsunar? | Kristín Vala
Ragnarsdóttir, Háskóli Íslands.
13:55–14:05
Fyrir hverja er matvælastefna? | Jóna Björg
Hlöðversdóttir, Samtök Ungra Bænda.

Matvæla- og næringarfræðafélag
Íslands (MNÍ) var stofnað árið 1981.
MNÍ er fagfélag matvælafræðinga,
næringarfræðinga,næringarráðgjafa,
næringarrekstrarfræðinga og skyldra
stétta.
Vefsíða MNÍ: www.mni.is Stjórn MNÍ
2018 skipa: Guðjón Gunnarsson formaður, Hrafnhildur Sverrisdóttir meðstjórnandi, Guðný Jónsdóttir varaformaður, Eva Björg Björgvinsdóttir ritari,
og Zulema Sullca Porta gjaldkeri.
Starfsemi: Markmið félagsins er að
sameina matvælafræðinga, næringarfræðinga, næringarráðgjafa, næringarrekstrarfræðinga og aðra með
háskólapróf í skyldum greinum í eitt
félag. Einnig að stuðla að þróun í
matvælafyrirtækjum og efla samstarf
við þau, stuðla að aukinni menntun

14:05–14:15
Passa sjónarmið innflutningsaðila inn í
matvælastefnu fyrir Ísland? | Magnús Óli
Ólafsson, Innnes.

15:10–15:20
Valkostir neytenda og ábyrgð þeirra
gagnvart umhverfinu | Axel Helgason,
Landssamband smábátaeigenda.

14:15–14:25
Þáttur ábyrgrar auðlinda- og
hráefnanýtingar í matvælastefnu |
Kristján Þórarinsson, Samtök fyrirtækja
í sjávarútvegi, SFS.

15:20–15:30
Næring, heilsa og matvælastefna |
BryndísEva Birgisdóttir, Rannsóknastofa
í næringarfræði.

14:25–14:35
Hvatar til aukinnar hráefnanýtingar |Ari
Edwald, Mjólkursamsalan
14:35–14:50
Kaffi
14:50–15:00
Sjálfbær landbúnaður? Heimsmarkmiðin?
Hvað getur Landbúnaðarháskóli Íslands
gert? | Sæmundur Sveinsson, LHBÍ.

15:30–15:40
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna;
hluti af matvælastefnu Íslendinga | Harpa
Júlíusdóttir, Félag Sameinuðu þjóðanna
á Íslandi.
15:40–16:10
Pallborðsumræður.
16:10–16:20
Samantekt | Hrönn Ólína Jörundsdóttir,
Matís.

15:00–15:10
Matvælastefna í samhengi lífhagkerfis;
West Nordic Bioeconomy Panel | Arnljótur
Bjarki Bergsson, Matís.

og eflingu vísindalegra rannsókna á
sviði matvæla- og næringarfræða,
vinna að umbótum í manneldismálum þjóðarinnar og leitast við að hafa
áhrif á löggjöf varðandi starfssvið
félagsmanna. Félagið leitast við að
kynna matvæla-og næringarfræði fyrir
almenningi og efla almenna þekkingu
á matvælum og næringu m.a. með
því að halda úti öflugri heimasíðu með
fréttum og upplýsingum um matvæli og næringu. Félagið hefur gert
samstarfssamning við Endurmenntun
HÍ um endurmenntunar námskeið á
háskólastigi fyrir félagsmenn. Á heimasíðu félagsins, www.mni.is, er að finna
ýmsan fróðleik. Félagið stendur árlega
fyrir Matvæladeginum, ráðstefnu um
málefni tengd matvælum og næringu.
Framkvæmdanefnd Matvæladags
2018 skipa: Steinar B. Aðalbjörnsson, Þóra Valsdóttir, Valgerður Lilja
Jónsdóttir, Snorri Karl Birgisson,
Stefán Örn Snæbjörnsson

Stjórn MNÍ 2018. Frá vinstri: Guðjón Gunnarsson formaður, Guðný Jónsdóttir varaformaður, Zulema Sullca Porta gjaldkeri
og Eva Björg Björgvinsdóttir ritari. Á myndina vantar Hrafnhildi Sverrisdóttur.

–GUÐJÓN GUNNARSSON, FORMAÐUR MNÍ
Matvæladagurinn er árlegur viðburður
á vegum MNÍ, Matvæla og næringarfræðafélags Íslands.

Fjöregg MNÍ eru verðlaun sem
veitt eru á Matvæladegi fyrir lofsvert framtak á matvæla- og næringarsviði. „Fjöreggið“, sem er
íslenskt glerlistaverk, er veitt með
stuðningi frá Samtökum iðnaðarins.
Í Fjöreggsnefnd eru: Gunnþórunn
Einarsdóttir, Valur Norðri Gunnlaugsson, Ragnheiður Héðinsdóttir
Matur er mannsins megin er rit sem
hefur verið gefið út árlega frá 1993.
Tilgangur með útgáfu ritsins er að
kynna fyrir landsmönnum mikilvægi
matvælaiðnaðar fyrir þjóðfélagið
og þýðingu heilsusamlegs mataræðis.
Ritnefnd: Guðjón Gunnarsson,
Guðmundur Guðmundsson,
Dagný Ólafsdóttir
Forsíðumynd: Áslaug Snorradóttir.

Útgefandi: Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ),
pósthólf 8941, 128 Reykjavík.
Netfang: mni@mni.is
Umsjón og umbrot: Helgi Páll

MNÍ er sameiginlegt fagfélag matvælafræðinga, næringarfræðinga og
næringarrekstrarfræðinga og á hverju
hausti heldur félagið ráðstefnu undir
merkjum Matvæladags og gefur út
blaðið Matur er mannsins megin.
Í þetta sinn er yfirskrift dagsins: Matvælastefna, hvað er það, fyrir hverja
og af hverju? Hægt er að nálgast erindi
frá þeim degi og eins fyrri Matvæladögum á vef MNÍ, www.mni.is, undir
flipanum Matvæladagur.
Það var eftir nokkra yfirlegu að ákveðið
var að takast á við þetta málefni á matvæladeginum í ár.
Að fjalla um málefni sem er eins yfirgripsmikið og matvælastefna er
ekki auðvelt. Fyrir raunvísindafólk
þá má segja að við séum stundum
á ókönnuðu landsvæði, því að til sé
hægt að velta fyrir sér málefni eins og
matvælastefnu þá þurfum við að vera
tilbúin að skoða málin frá mörgum
hliðum. Það er ekki hægt að horfa
einungis á það út frá lýðheilsu- eða

matvælaöryggissjónarmiðum. Við
þurfum að vera tilbúin að horfa til
viðskiptahagsmuna fyrirtækja, horfa
til félagslegra- og samfélagslegra sjónarmiða og fæðuöryggis. Þegar síðan
öllu er á botninn hvolft þá er það pólitísk ákvörðun hvernig matvælastefna
er sett. Það sem félag eins og MNÍ
getur gert er að leggja til þekkingu og
reynslu til að tryggja að sú matvælastefna sem verður sett byggi á traustum grunni. Það er líklega ekkert fagfélag sem hefur eins marga snertifleti við
heildstæða matvælastefnu en einmitt
okkar félag og félagsmenn.
Það er stöðugt að koma upp deilumál
í samfélaginu þar sem ólík sjónarmið
takast á. Það er líklega hvergi skýrara
en í þeim deilum sem nú eru uppi og
snúa að sjókvíaeldi hér við land. Á
einum pólnum eru það sjónarmið atvinnuþróunar, byggðaþróunar og efnahagslegir hagsmunir eldisfyrirtækja
sem takast á við andstæða hagsmuni
umhverfisverndar og efnahagslega
hagsmuni veiðiréttarhafa. Það má
kannski segja að í þessum deilum
kristallist einmitt sú brýna þörf á því
að við Íslendingar setjum okkur heildstæða matvælastefnu allri þjóðinni til
heilla. Fyrirtæki í matvælaiðnaði eiga

að geta gert áætlanir til langs tíma
og að sama skapi verðum við einnig
að tryggja sjálfbærni þeirrar matvælaframleiðslu sem fer hér fram og
að umhverfisáhrifin verði sem minnst
þannig að við séum að skila auðlindum landsins okkar í jafngóðu eða
betra ástandi til komandi kynslóða.
Á Matvæladaginn verður hægt að
kynnast eitthvað af þeim sjónarmiðum sem þarf að taka tillit til þegar
matvælastefna er skoðuð. Hér í
blaðinu má lesa útdrætti úr erindum
fyrirlesara, ásamt öðrum greinum um
mat og næringu. Blaðið er gefið út
á vefnum eins og í fyrra í stað þess
að koma út á pappír. Vonandi verður
þessi breyting ekki til að minnka gildi
blaðsins eða útbreiðslu þess. Ég hvet
því félagsmenn til að vera duglegir
að senda það áfram innan sinna fyrirtækja eða stofnana.
Að lokum hvet ég alla áhugasama
að taka þátt í Matvæladeginum sem
haldin verður þann 25. október frá
12:30–16:30 á Grand hótel (Háteigi).
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FJÖREGG MNÍ 2018

Matvæla- og næringarfræðafélag Íslands (MNÍ), í samstarfi við Samtök
iðnaðarins (SI), veitir á Matvæladegi MNÍ verðlaun fyrir lofsvert framtak
á matvæla- og næringarsviði. Verðlaunagripurinn er íslenskt glerlistaverk,
hannað og framleitt hjá Gleri í Bergvík. Fjölmargar tilnefningar af ýmsum
toga bárust undirbúningsnefnd Fjöreggsins.
Dómnefnd Fjöreggsins 2018 fjallaði um tilnefningarnar og komst að niðurstöðu um hver skyldi hljóta Fjöregg MNÍ 2018. Þær fimm tilnefningar sem
þóttu verðugastar til að hljóta verðlaunin eru kynntar hér, en við setningu
Matvæladagsins verður tilkynnt hver hlýtur Fjöregg MNÍ 2018. Fulltrúi frá
Samtökum iðnaðarins mun afhenda viðurkenningarskjöl ásamt því að veita
vinningshafa verðlaunagripinn.
Dómnefnd Fjöreggsins 2018. Frá vinstri: Sigrún Hallgrímsdóttir, Sigurður Hannesson,
Helga Margrét Pálsdóttir og Steinar B. Aðalbjörnsson

Í dómnefnd 2018 sátu:
Sigurður Hannesson,
framkvæmdastjóri Samtaka
iðnaðarins, formaður
Helga Margrét Pálsdóttir,
gæðastjóri Ora
Sigrún Hallgrímsdóttir,
deildarstjóri eldhúss og matsala
Landsspítala Háskólasjúkrahúss
Steinar B. Aðalbjörnsson,
markaðsstjóri Matís
Eftirtalin verkefni og fyrirtæki eru
tilnefnd til Fjöreggs MNÍ 2018:
AstaLýsi
AstaLýsi er samstarfsverkefni Key
Natura og Margildis. Varan er blanda
af íslensku astasantíni og síldarlýsi.

AstaLýsi er bragðgott og inniheldur
ein teskeið 2 mg af astasantíni, 900
mg af omega-3 fitusýrum og 20 µg
af D-vítamíni. Varan hlaut verðlaun
fyrir bragðgæði“The Superior Taste
Award” frá International Taste and
Quality Institute í apríl á þessu ári.
KeyNatura framleiðir andoxunarefnið
astasantín úr ferskvatnssmáþörungnum Haematococcus Pluvialis sem
einnig inniheldur mikið af omega-3
fitusýrum. Margildi framleiðir síldarlýsið með einkaleyfisvarðri aðferð
sem tryggir gott bragð og stöðugleika vörunnar.
Efstidalur II
Efstidalur II er fjölskyldubýli sem rekið
er af fjórum systkinum og fjölskyldum
þeirra. Systkinin tóku nýlega við búinu af foreldrum sínum og hafa þróað
fyrirtækið áfram.Þau eru sjöunda kynslóðin sem býr á jörðinni en þar hefur

sama fjölskyldan búið frá árinu 1750.
Síðan 2002 hefur fyrirtækið verið
þróað í átt að alhliða ferðaþjónustu.
Boðið er upp á gistingu, auk þess
sem rekið er veitingahús, kaffihús og
ísbúð. Kúabú er rekið á bænum og
geta gestir veitingastaðarins og kaffihússins fylgst með kúnum í gegnum
gler. Mjólkurafurðir eru framleiddar á
staðnum svo sem ís og skyr sem jafnframt eru í boði á veitingastaðnum.
Heilsuprótein
Mjólkursamsalan og Kaupfélag Skagfirðinga hafa tekið höndum saman og
stofnað fyrirtækið Heilsuprótein sem
framleiðir verðmætar afurðir úr mysu
sem áður hefur verið fargað. Í fyrri
áfanga verksmiðjunnar verður framleitt
próteinduft úr mysu sem fellur til við
ostagerð á Vestur-, Norður- og Austurlandi. Framleiðslan markar tímamót
í umhverfismálum og nýsköpun inn-

an mjólkuriðnaðarins á Íslandi. Með
henni eru búin til verðmæti úr hráefni
sem áður fór til spillis. Stærstur hluti
framleiðslunnar fer á erlenda markaði en ársframleiðsla verður 330-350
tonn þegar verksmiðjan verður farin
að keyra á fullum afköstum. Í síðari
áfanga verksmiðjunnar, sem áætlað er
að komist í gagnið innan tveggja ára,
verður framleitt etanól úr mjólkursykri
ostamysunnar sem og úr mysu sem
fellur til við skyrgerð.
Matartíminn
Matartíminn er vörumerki í eigu Sölufélags garðyrkjumanna sem framleiðir
mat handa skólabörnum. Fyrirtækið
leggur mikinn metnað í að auka hlut
íslenskra afurða á borðum skólabarna
þá sér í lagi íslensks grænmetis, kjöts
og fisks. Sérstakt veitingasvið er starfrækt í höfuðstöðvum fyrirtækisins undir ötulli stjórn fagfólks og sérfræðinga.

Mikil framleiðslugeta er fyrir hendi og
getur fyrirtækið tekið að sér fjölbreytt
verkefni. Fyrirtækið leggur sig fram um
að fullnýta alla uppskeru grænmetisbænda og sjá til þess að engin matarsóun eigi sér stað. Börnin sem njóta
þjónustu Matartímans borða mikið
af grænmeti, auk ávaxta sem þau fá
minnst einu sinni á dag. Grænmeti og
ávextir eru mikilvæg uppspretta fjölmargra mikilvægra næringarefna og
er hollusta þeirra meðal annars fólgin
í ríkulegu magni af trefjum, ýmsum
vítamínum og steinefnum og öðrum
hollum efnum. Rífleg neysla grænmetis
og ávaxta dregur úr líkum á ýmsum
langvinnum sjúkdómum.
Rjómabúið Erpsstaðir
Rjómabúið var stofnað vorið 2009,
þegar ábúendur á Erpsstöðum hófu
ísframleiðslu. Fyrsta sumarið var
einungis seldur ís beint frá býli. Vet-

urinn 2009/10 varð Rjómabúið Erpsstaðir ehf. til sem sér félag og hefur
það frá þeim tíma aukið stöðugt við
sína framleiðslu. Í dag er framleitt
gamaldags skyr, tvær tegundir af
ostum, margar tegundir af ís og skyrkonfekt, sem var þróað og hannað í
samvinnu við námskeið á vegum Listaháskóla Íslands og Matís, sem kallaðist
“Stefnumót hönnuða og bænda”. Á
Erpsstöðum er rekin sveitaverslun sem
selur framleiðsluvörur fyrirtækisins.
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PASSA SJÓNARMIÐ
INNFLUTNINGSAÐILA
INN Í MATVÆLASTEFNU FYRIR ÍSLAND?

MATVÆLASTEFNA –
STEFNA AÐ
MATARGLEÐI OG
BÆTTRI LÝÐHEILSU

–Magnús Óli Ólafsson

–Bryndís Eva Birgisdóttir

Nú er farin af stað vinna hjá
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu að móta heildstæða
matvælastefnu fyrir Ísland og er
hún til umræðu á Matvæladegi
MNÍ 2018. En matvælastefna –
hvað er það, fyrir hverja og af
hverju? Passa sjónarmið innflutningsaðila inn í matvælastefnu fyrir Ísland.
Mótun matvælastefnu
Þegar horft er til þess að móta stefnu
fyrir svo stóran málaflokk sem segja má
að móti líf hvers einstaklings daglega
með neyslu á matvælum. Því það er jú
það sem heldur okkur öllum gangandi.
Þá er ekki hægt að horfa fram hjá því
hvaða hlutverk innflutningur á matvælum til landsins eiga að spila. Ekki fremur en til dæmis heilsufarsleg sjónarmið
við neyslu matar, matvælaframleiðsla
á landi eða til sjós. Jafnframt þarf að
huga að því fyrir hverja stefnan er sett,
og hlýtur rauði þráðurinn í því að eiga
að vera neytandinn.
Leiðarljós við mótun matvælastefnu
Meðal atriða sem nefnt er að hafa eigi
að leiðarljósi við mótun stefnunnar
er að stuðla að sjálfbærni, bæta aðgengi að hollum matvælum, öryggi
matvæla, nýsköpun, aðgengi að upplýsingum, matarsóun og samkeppnishæfni. Allir þessir þættir geta mótað
starfsemi matvælafyrirtækja á Íslandi
og því er mikilvægt að sjónarmið og
rödd matvælafyrirtækja gleymist ekki
í mótun stefnunnar.
Sjónarmið innflutningsaðila
Innflutningur matvæla er hluti af
heildarkeðjunni, innflutningur spilar
til dæmis stóran þátt í fæðuöryggi
Íslands. Til að stuðla betur við sjálf-

bærni geta innflytjendur eflaust gert
betur með til dæmis innflutningi
á lífrænni vöru, en innflutningur á
slíkum vörum hefur til að mynda
margfaldast hjá Innnes á síðustu
árum. Þegar horft er til matarsóunar
er það stefna Innnes að minnka sóun
og endurnýta það sem til fellur og
er til dæmis allur úrgangur ferskvöru
nýttur í fóður.

Við verðum að horfa til framtíðar með
raunsæjum hætti. Innflutningur er hluti
af matvæla umhverfinu á Íslandi og
þess vegna er nauðsynlegt að horfa
til sjónarmiða innflutningsaðila í gerð
matvælastefnu fyrir Ísland.

Matur er undirstaða tilveru okkar, heilbrigðis og
vellíðunar. Enda sýna rannsóknir að mataræði er
einn af veigamestu áhrifaþáttunum þegar kemur að líkamlegri og andlegri heilsu. Þá er einnig
mikilvægt að horfa til félagslegra áhrifa matar á
menningu og hefðir sem binda okkur saman sem
þjóð og samfélag. Matur hefur þannig magnaðan
mátt sem snertir líf okkar allra á hverjum degi.

Höfundur er forstjóri Innnes ehf.

Miðlun upplýsinga
Með því að auðvelda aðgengi að
hæfilega lítið unnum bragðgóðum, öruggum og næringarríkum
matvælum, á viðráðanlegu verði
fyrir alla, hvar sem fólk fer um í sínu
daglega lífi, skapast tækifæri til
meiri lífsgæða frá degi til dags og til
lengri tíma litið. Miðla þarf skýrum
upplýsingum og verkþekkingu til
samfélagsins á marga mismunandi
vegu. Meðal annars um matargerð,
heilnæmi, uppruna, gæði, skaðsemi,
mengun og aðra þætti sem skipta
máli. Það er hluti af matvælastefnu
að skýra leiðir til að koma þeim upplýsingum á framfæri.
Mikilvægi rannsókna
Rannsóknir og nýsköpun ættu einnig
að vera snar þáttur í slíkri stefnu,

með áherslu á íslenska neytendur. Ekki síst rannsóknir á tengslum
neyslu matvæla og umhverfismála,
þannig að horft sé á mataræði með
sjálfbærni að leiðarljósi. Þá þarf að
draga úr því áreiti sem fólk, sérstaklega börn og unglingar, verða fyrir
á hverjum degi vegna markaðssetningar næringarsnauðra matvæla sem
stuðla að lélegu næringarástandi.
Það er hluti af matvælastefnu að
leggja línurnar.
Víðtækt samstarf
Með mótun matvælastefnu gefst
einstakt tækifæri til að efla íslenska
matvælaframleiðslu og stíga skref
í rétta átt til ánægjulegra umbreytinga á samfélaginu þegar kemur að matarmenningu, lýðheilsu og
umhverfismálum. Fæðukerfi (Food

Systems) teygja anga sína inn í öll
ráðuneyti. Þess vegna þarf að vinna
að matvælastefnu í samstarfi ALLRA
ráðuneyta, undirstofnana þeirra,
framleiðenda og neytenda,
- í takt við nýja tíma.

Höfundur er prófessor í næringarfræði við matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands
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SJÁLFBÆR LANDBÚNAÐUR
OG HEIMSMARKMIÐIN:
HVAÐ GETUR LBHÍ GERT?
–Sæmundur Sveinsson

Landbúnaður á tímamótum
Landbúnaður í heiminum er á tímamótum, sem aldrei fyrr. Áskorunin
til okkar, sem störfum í þessum lífsnauðsynlega geira, er að mörgu leyti
flóknari en genginna kynslóða. Við
getum ekki lengur einblínt á að auka
framleiðslu landbúnaðarafurða án þess
að horfa á aðra þætti. Okkar áskorun
er í hnotskurn: Hvernig aukum við matvælaframleiðslu í heiminum án þess að
takmarka möguleika næstu kynslóða
til að gera slíkt hið sama? Mannfjöldaspár gera ráð fyrir að árið 2050 verður
fjöldi jarðarbúa kominn upp í nær 10
milljarða. Það er fjölgun um 2 milljarða
á aðeins þremur áratugum. Um miðbik síðustu aldar gekk í garð bylting
í matvælaframleiðslu, sem í daglegu
tali er nefnd græna byltingin. Þar tókst
vísindamönnum og bændum að ná á
örfáum árum áður óséðri aukningu í
matvælaframleiðslu. Stærstu drifkraftar
byltingarinnar voru þríþættir: 1) Plöntukynbætur, 2) aukin notkun tilbúins
áburðar og vökvun ræktarlands og 3)
notkun varnarefna. Þessir þrír þættir
juku vissulega uppskeru en ollu ýmsum
vandamálum, sem okkar kynslóð þarf
að takast á við. Ný og uppskerumikil
yrki af helstu nytjajurtum heimsins
ruddu úr vegi umfangsmiklum erfðafjölbreytileika, sérstaklega á svæðum
þar sem frumstæður landbúnaður var
stundaður. Þar höfðu bændur öldum
saman stólað á yrki sem bjuggu yfir
miklum erfðafjölbreytileika og voru
vel aðlöguð að ræktunarskilyrðum
á hverjum stað. Þau voru hinsvegar
ekki eins uppskerumikil og nýju yrkin
sem komu á markað í kjölfar grænu
byltingarinnar og við það tapaðist mikill erfðafjölbreytileiki. Stóraukin notkun
tilbúins áburðar leiddi til ofauðgunar
í vatnavistkerfum, sem er mjög skað-

leg fyrir lífríki þeirra kerfa og vökvun
ræktarlands hefur valdið því að stór
svæði hafa orðið að óræktanlegum
eyðimörkum vegna uppsöfnunar salts í
jarðvegi. Hlýnun jarðar veldur því m.a.
að árlega verða landbúnaðarsvæði
stærri en Ísland eyðimerkurvofunni að
bráð, vegna þurrka, ósjálfbærs landbúnaðar og vatnsskorts. Enn fremur
gengur mjög á birgðir fosfórs í heiminum sem er takmörkuð auðlind sem
umgangast verður af virðingu. Efnin
sem notuð voru til að verja uppskeruna
frá óværu, s.s. skordýrum og sjúkdómum, ollu einnig ófyrirséðum umhverfisáhrifum og höfðu alvarlegar afleiðingar
fyrir dýralíf.
Hvað getur Landbúnaðarháskóli
Íslands (LbhÍ) gert?
LbhÍ er lítill háskóli sem stundar
kennslu og rannsóknir á sviði umhverfis- og landbúnaðarvísinda. Stofnunin
sjálf er ekki ýkja gömul en byggir á
gömlum merg þriggja stofnana. Þær
höfðu um alllanga hríð verið undirstöðustofnanir fyrir kennslu og sköpun
þekkingar í íslenskum landbúnaðar- og
umhverfisvísindum. Þær höfðu, hver
á sinn hátt, stuðlað að framþróun og
verðmætasköpun í íslenskum landbúnaði. LbhÍ mun halda áfram að gegna
lykilhlutverki fyrir íslenskan landbúnað
en hvað mun LbhÍ leggja af mörkum
fyrir alþjóðasamfélagið til að ná sjálfbærnimarkmiði nr. 2, útrýming hungurs
(e. Zero hunger)? Það er nauðsynlegt
fyrir íslenskt samfélag í heild sinni
að átta sig á þeim afleiðingum sem
ákvarðanir okkar hafa í alþjóðlegu samhengi. Íslenskt samfélag er flókið fyrirbæri en það er alveg ljóst að ákvarðanir í landbúnaðar- og umhverfismálum,
sem stjórnmálamenn, bændur og
neytendur taka, hafa áhrif. Til dæmis

má nefna innflutning á kjarnfóðri fyrir
kjöt- og mjólkurframleiðslu. Kjarnfóður er nauðsynlegt í sköpun afurða í
landbúnaði. Hinsvegar er ljóst að framleiðsla kjarnfóðurs í heiminum er mjög
víða stunduð með mjög ósjálfbærum
hætti og ber þar hæst ræktun sojabauna. Eyðing skóga er víða fylgifiskur
þessarar ræktunar. Því er lykilatriði í
íslenskum landbúnaði að auka magn
og gæði innlendar fóðurframleiðslu,
því hún getur dregið úr og jafnvel
komið í staðinn fyrir innflutt kjarnfóður.
Íslenskur landbúnaður ber einnig miklar alþjóðlegar skyldur til að varðveita
erfðaauðlindir sem eru einstakar á
heimsvísu. Reynslan af varðveislu slíkra
auðlinda hefur sýnt að besta leiðin til
varðveita þessar auðlindir er að nota
þær í landbúnaði. Íslensku búfjárkynin
eru einstök og við sem samfélag verðum að standa vörð um þau. Það verður
því að halda áfram öflugu kynbóta- og
rannsóknastarfi svo íslenskir bændur
geti haldið áfram að nýta þau til sjálfbærrar matvælaframleiðslu, til hagsbóta fyrir land og þjóð.
LbhÍ leggur einnig mikið af mörkum í
alþjóðlegri þróunaraðstoð með rekstri
Landgræðsluskóla Sameinuðu þjóðanna (UNU-LRT). Skólinn var stofnaður
árið 2007 og hafa 118 alþjóðlegir sérfræðingar útskrifast á undanförnum
11 árum. Á vettvangi Landgræðsluskólans miðla sérfræðingar LbhÍ og
Landgræðslunnar þekkingu og reynslu
sinni í baráttunni við rányrkju og eyðimerkurmyndun.

Höfundur er rektor
Landbúnaðarháskóla Íslands

Einn af fyrirlesurunum á Matvæladeginum 2018 er Olivier de
Schutter. Hann, ásamt Oliviu Yambi,
leiðir hóp sérfræðinga sem hefur
frá árinu 2015 verið að horfa á nýjar
leiðir til að hugsa um rannsóknir,
sjálfbærni og matvælakerfi.
Sérfræðingahópurinn, eða the
International Panel of Experts on
Sustainable Food Systems (IPES-Food), hefur safnað saman sérfræðingum á ólíkum sviðum og með
mismunandi þekkingu til að upplýsa
hina pólitísku umræðu um leiðir til
að bæta fæðukerfi um allan heim.
Hópurinn tekur til greina þætti eins
og heilsu og næringu, líffræðilegan
fjölbreytileika, brothættar byggðir í
dreifbýli og möguleg neikvæð áhrif
á umhverfið ásamt því að kanna með
hvaða hætti megi ná fram breytingum á matvælakerfum sem stuðla að
verndun umhverfis, samfélaga og
sjálfbærni.
Við spurðum Olivier nokkra
spurninga um hlutverk IPES-Food
og hvaða áskoranir hann sæi
í núverandi kerfum.
Hver eru helstu vandamál núverandi
matvælakerfa?
Það matvælakerfi sem hefur verið
þróað í Evrópusambandinu í rúmlega fimmtíu ár með innleiðingu á
hinni sameiginlegu landbúnaðarstefnu ESB hefur valdið vandamál-

um sem ekki er lengur hægt að líta
fram hjá. Neikvæð áhrif á umhverfið,
sérstaklega þegar kemur að heilbrigði jarðvegs og losun gróðurhúsalofttegunda kemur að stórum
hluta til vegna þeirrar ákvörðunar
að iðnvæða landbúnað. Það eru líka
lýðheilsuvandamál sem við verðum að taka á. Framboð á óhollum
og ódýrum mat sem fólk með litlar
tekjur stólar á hefur leitt til aukinnar
offitu og vaxandi vandamála vegna
lífsstílssjúkdóma eins og sykursýki
2. Einnig hefur stefnan haft neikvæð
áhrif á þróun dreifbýlis þar sem lítil
sveitabýli hafa horfið og í staðinn
hefur komið iðnaðarframleiðsla á
landbúnaði sem gerir framþróun
í dreifbýlinu erfiðari. Svo hefur sú
útflutningsstefna sem hefur verið
við lýði haft mjög neikvæð áhrif á
þróunarlöndin þar sem ESB hefur
sett ódýr matvæli í miklu magni inn á
viðkvæma markaði þróunarlandanna.
Af hverju þurfum við evrópska
matvælastefnu?
Í fyrsta lagi þá höfum við mismunandi stefnur um framleiðslu og
neyslu á matvælum en þær eru
ekki vel samhæfðar og styðja þar
af leiðandi ekki hver við aðra. Við
erum með sameiginlega landbúnaðarstefnu, heilbrigðisstefnu, stefnu
til að vernda neytendur, umhverfisstefnu, viðskiptastefnu o.fl. En þetta
er ekki samhæft og því tapast þau
samlegðaráhrif sem hægt væri að

ná fram. Í öðru lagi þá þurfum við
að komast frá núverandi kerfi, sem
er ekki sjálfbært, til kerfis sem er
sjálfbært. Til þess þurfum við langtímastefnu og aðgerðaáætlun til að
endurbæta matvælastefnu ESB. Við
þurfum sameiginlega matvælastefnu
sem full samstaða er um.
Hvernig eru borgarar og grasrótarsamtök smáframleiðenda að breyta
matvælakerfum?
Síðustu áratugi hefur orðið breyting
á hugsunarhætti og eru nú ólíkir
aðilar að koma saman og vinna í
sameiningu að því að breyta núverandi matvælastefnu. Einstaklingar
sem hugsa um lýðheilsu, aðilar sem
vinna með sjálfbærni í landbúnaði,
umhverfisverndunarsinnar, aðilar í
þróunaraðstoð, smáframleiðendur
og fjölskyldubú. Þeir vinna nú saman
vegna sameiginlegra hagsmuna
þeirra í því að endurbætur verði
gerðar á núverandi matvælakerfum.
Fyrir áhugasama þá hefur IPES-Food
gefið út skýrslur um ólík málefni.
Nýjasta skýrslan er frá því október
2018 og fjallar um tilraunir til að fara
frá iðnaðarframleiðslu í landbúnaði
til baka í fjölskyldubúskap.

Heimasíða
http://www.ipes-food.org/
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ENDURSKOÐUN Á LANDBÚNAÐARSTEFNU EVRÓPUSAMBANDSINS:
VIÐTAL VIÐ ANGELO INNAMORATI
–Guðjón Gunnarsson
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ALÞJÓÐLEGI MATVÆLADAGURINN 2018
Í ávarpi sínu á alþjóðlega matvæladeginum þann 16.
október beindi Matvæla- og landbúnaðarstofnun
Sameinuðu þjóðanna (FAO) sjónum sínum að
vaxandi hungri í heiminum undir yfirskriftinni
”Útrýmum hungri fyrir 2030”.
Bændur í Suður-Súdan
©FAO/Stefanie Glinski

Á nýlegri ráðstefnu sem haldin var
í tengslum við Salone del Gusto í
Tórínó var umræðuefnið hin sameiginlega landbúnaðarstefna Evrópusambandsins (ESB). Stefnan hefur
verið mikið gagnrýnd m.a. fyrir þær
sakir að bændum og bóndabýlum
hefur fækkað mjög og áherslan á
framleiðslumagn hefur leitt til þess
að líffræðilegur fjölbreytileiki hefur minnkað. Ungt fólk á í miklum
erfiðleikum með að komast inn í
landbúnað og hefur það leitt til
þjóðfélagslegra vandamála sem
nauðsynlegt er að bregðast við.
Einn af frummælendunum á ráðstefnunni var Angelo Innamorati
fulltrúi framkvæmdastjórnar ESB.
Ég hafði hug á að heyra hvað framkvæmdastjórnin væri að gera til
að berja í þá bresti sem greinilega
eru á núverandi stefnu. Ég settist
niður með herra Innamorati og
spurði hann nokkurra spurninga
til að varpa ljósi á hvert framkvæmdastjórnin væri að stefna.
Herra Innamorati, gætir þú sagt
mér hvert þitt hlutverk er hjá framkvæmdastjórninni og hver þinn bakgrunnur er?
Ég er landbúnaðarfræðingur með
langa reynslu í landbúnaðargeiranum. Ég vinn hjá DG AGRI sem er
stofnun sem fjallar um landbúnaðar
og byggðaþróun (e. Agricultural and
Rural Development) og er á deild
sem fjallar um mál eins og umhverfi,
loftslagsbreytingar, skógrækt og
lífhagkerfið.
Hvað er það við núverandi landbúnaðarstefnu (CAP) sem nauðsynlegt
er að endurskoða?

Það er mikilvægt að efla/bæta
hvernig styrkjum er úthlutað í landbúnaði, en það er jafnframt mikilvægt að auka sveigjanleika. Stefnan
þarf að vera árangursmiðaðri og
draga úr sóun. Það þarf að einfalda
hana, gera umhverfissjónarmiðum
hærra undir höfði og takast á við
loftslagsbreytingar.
Mun endurskoðunin einnig fella
sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna
undir hina nýja stefnu?
Ef ekki, hver er megin ástæðan fyrir
því að halda þessum tveim stefnum
aðskildum? Nei, þessar tvær stefnur
munu áfram vera sjálfstæðar. Ástæðan fyrir því er einfaldlega sú staðreynd að þær fjalla um tvö gjörólík
viðfangsefni og ólík vandamál.
Hvað mun verða leiðarljósið í þessum endurbótum? Leiðarljósin fyrir
endurbótum á landbúnaðarstefnunni
eru sett fram í 9 markmiðum; i) að
tryggja sanngjarnar tekjur bænda,
ii) að auka samkeppnishæfni, iii) að
styrkja stöðu bænda í fæðukeðjunni,
iv) að berjast gegn loftslagsbreytingum, v) umhyggja fyrir umhverfinu,
vi) að vernda landið og líffræðilegan
fjölbreytileika, vii) að tryggja endurnýjun með því að auðvelda yngri
bændum að komast að, viii) að efla
sveitirnar og ix) að tryggja örugg og
heilsusamleg matvæli.
Núverandi landbúnaðarstefna hefur oft verið gagnrýnd fyrir að vera
dýr, mun ný endurskoðuð stefna
draga úr þessum kostnaði? Ég er
ekki sammála því, núverandi stefna
er ekki dýr og þetta er eini stuðningurinn sem bændur í ESB fá. Það
má einnig benda á að það fjármagn

sem fer í landbúnaðarstefnuna er
lítið þegar horft er til heildarfjárlaga
ESB. Í framtíðinni munu bændur fá
minni stuðning en í dag um leið og
þeir þurfa að framleiða meira.. Það
verður dregið um 5% saman miðað
við núverandi verðlag og 12% þegar
miðað er við fast verðlag. Þar að auki
þá kom það fram í því samráði sem
haft var við borgara ESB við undirbúning þessara breytinga að það
er yfirgnæfandi stuðningur við að
styðja bændur við að framleiða þá
gæðavöru sem þeir gera, að styðja
við umhverfis- og loftslagsmarkmið
og að styðja og efla sveitir ESB.
Nú ert þú að taka þátt í þessari ráðstefnu hér á Salone del Gusto þar
sem einmitt þessi málefni eru rætt.
Hversu mikilvægt er það fyrir framkvæmdastjórnina að hafa samráð
og ræða við grasrótarsamtök eins
og Slow Food í þessu ferli? Það er
stefna framkvæmdastjórnarinnar og
ESB að hafa samráð við hagsmunaaðila og evrópska borgara við gerð
tillagna í gegnum opið samráð og
á sérstökum fundum (Civil Dialogue
Group). Slow Food er sannarlega
einn af hagsmunaaðilum og munu
nýju tillögurnar gera það að skilyrði
að aðildarríki hafi samráð við hagsmunaaðila.
Hvenær áttu von á því að þessar
breytingar verði tilbúnar til innleiðingar í ESB? Fræðilega séð er
ekkert því til fyrirstöðu að það geti
orðið 1. janúar 2021, þó ólíklegt sé
að svo verði.

Í ávarpinu segir m.a.:
Eftir tímabil þar sem dróg úr hungri fer
það aftur vaxandi í heiminum. Í dag
þjást meira en 815 milljónir af langvarandi næringarskorti.
Átök, loftslagsbreytingar, kreppa
og offitufaraldur eru allt þættir sem
torvelda baráttuna við hungur og
vannæringu.
Nú þarf að bregðast við. Mannkynið
getur útrýmt hungri ef þjóðir heimsins
standa saman og bregðast við vandanum. Áttatíu prósent fátækra búa í
sveitum þar sem afkoman byggist á
landbúnaði, fiskveiðum og skógrækt.
Til þess að útrýma hungri þarf því að
gjörbreyta efnahag íbúa í dreifbýli.

Ríkisstjórnir þurfa að stuðla að auknum
fjárfestingum einkaaðila í landbúnaði.
Um leið þarf að stórauka stuðning
við þá verst settu og efla tengsl matvælaframleiðenda við þéttbýlið.
Smábændur verða að taka upp nýjar og sjálfbærar aðferðir til að auka
framleiðni og tekjur. Til þess að auka
viðnámskraft samfélaga í dreifbýli þarf
að innleiða tækninýjungar og fjölga
atvinnutækifærum en þó án þess að
ganga á umhverfið. Þetta dugar þó
ekki eitt og sér. Til þess að útrýma
hungri þarf að byggja upp friðsöm
og heildstæð samfélög.

Á meðan milljónir svelta, þjást 600
milljónir vegna offitu, og 1300 milljónir
til viðbótar eru í yfirþyngd. Þessu þarf
og er hægt að breyta.
Til þess að útrýma hungri þurfa allir að
hafa aðgang að öruggum og næringarríkum mat. Til þess að svo megi vera
þarf mannkynið að hafa samstarf og
sjálfbærni að leiðarljósi.
Að útrýma hungri er eitt megin markmið FAO. Stofnunin vinnur markvisst
að því að tryggja öllum aðgang að
mat, vinnu og heilsugæslu. FAO safnar
og dreifir upplýsingum og aðstoðar
þannig þjóðir heims í baráttu þeirra
við hungur.

Í stuttu máli:
•

Matvælaframleiðsla heimsins dugar til þess að fæða
alla, en engu að síður sveltur níundi hver jarðarbúi eða
815 milljónir. Þar af eru 60% konur.

•

Um 80% þeirra allra fátækustu búa í dreifbýli og
byggja flestir þeirra afkomu sína á landbúnaði.

•

Árlega dregur sultur fleiri til dauða en malaría, berklar
og alnæmi til samans.

•

Í 45% tilvika á vannæring þátt í ungbarnadauða.
Vannæring hamlar vexti 155 milljón barna undir fimm
ára aldri, en á sama tíma fjölgar um allan heim börnum
sem eiga að stríða við ofþyngd.

•

1,9 milljarður manna er í yfirþyngd eða meira en fjórðungur mannkyns. Af þeim þjást 600 milljónir af offitu
en hún vex hröðum skrefum um allan heim. Árlega
deyja 3,4 milljónir manna sökum ofþyngdar og offitu.

•

Árlegur kostnaður sem hlýst af vannæringu jafngildir
3500 milljörðum dollara.

•

FAO áætlar að til ársins 2050 þurfi landbúnaðarframleiðsla að aukast um 60% ef takast á að metta
æ fjölmennara og kröfuharðara mannkyn. Átök,
veðuröfgar vegna hlýnunar og hægari vöxtur
efnahagslífsins ógna þessu markmiði.

•

Meirihluti þeirra sem svelta eða 489 milljónir búa á
eða við átakasvæði. Það sama á við 75% þeirra barna
undir 5 aldri sem ekki þroskast eðlilega.

•

Loftslagsbreytingar auka á vandann og verður
akuryrkja í þróunarlöndunum illa út úr þurrkunum sem
fylgja hlýnun andrúmsloftsins.

•

Þriðjungur matvælaframleiðslu heimsins tapast eða er
sóað. Kostnaðurinn á heimsvísu er um 2600 milljarðar
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ENDURHÖNNUN
FRAMLEIÐSLUFERLA
FYRIR FISKIMJÖL OG
LÝSI TIL MANNELDIS
–Guðrún Svana Hilmarsdóttir

Lítil vinnsla búin til. 1.Suðupottur, hakkavél; 2. Dælur; 3. Mjölskilvinda og diskaskilvinda.

Fyrsta fiskmjöls- og lýsisverksmiðjan
á Íslandi var byggð 1912 og þrátt fyrir
kröfur um aukna nýtingu hráefnis og
aukin gæði, hafa vinnuferlarnir lítið
breyst. Markmið verkefnisins er að
rannsaka hvert vinnsluskref fyrir sig og
athuga hvernig best er að haga vinnslunni með tilliti til gæða á afurð sem
ætluð er til manneldis. Það þarf því
bæði að skoða hráefni fiskimjölsverksmiðja í dag, og leita leiða til að hámarka vinnsluafköst og gæði fiskmjöls
og lýsis sem unnið er úr því. Verkefnið
er unnið í samstarfi Síldarvinnslunnar
hf., Matís ohf. og Háskóla Íslands.
Leiðbeinendur eru María Guðjónsdóttir
prófessor, dr. Magnea Guðrún Karlsdóttir og Sigurjón Arason prófessor.
Eitt af aðalvandamálum við vinnslu á
fiskimjöli úr uppsjávarfiski í dag er að
fiskimjölið er of feitt og illa lyktandi til
að það henti til matvælavinnslu. Þótt

vinnslubúnaður sé sá sami og notaður
er víðsvegar í matvælaframleiðslu,
er hráefnið mun viðkvæmara. Hugmyndin er að kortleggja vinnsluferilinn
og bæta við einingum og/eða endurraða þeim sem nú eru til staðar innan
hans. Áhersla er lögð á að ná betri aðskilnaði fitu og fasts efnis. Það er mikilvægt þar sem það er æskilegt að fita
í próteindufti til manneldis sé innan
við 0,5%. Þá vaknar einnig sú spurning
hvort betra sé að flokka hráefnið í
byrjun; taka hausana sér eða ekki
Tekin voru sýni úr framleiðslulínu
Síldarvinnslunnar hf. á Neskaupstað
við mismunandi hitastig sjóðara á
bæði makríl og loðnu. Þar á eftir var
sett upp minni prufuvinnsla fyrir frekari
tilraunir (Mynd 2). Þar voru mismunandi partar af makríl bornir saman sín
á milli og við sýni úr fiskimjölsverksmiðjunni sjálfri. Fiskimjölsverksmiðjan

framleiðir ~ 10 tonn af fiskmjöli á klst.
og því mikilvægt að hafa góða tilraunaaðstöðu fyrir minna magn.
Fleiri tegundir uppsjávarfiska verða
rannsakaðar þar sem mikill munur er
á holdi þeirra, stærð, lögun o.s.frv.
Áhersla er lögð á að við lok verkefnisins verði til upplýsingar um hliðarafurðir uppsjávarfisks og mismunandi
eiginleika þeirra við vinnslu ásamt því
að þróa og/eða betrumbæta núverandi vinnsluferla við framleiðslu á fiskmjöli og lýsi.

Höfundur er doktorsnemi í matvælafræði við matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands.

Makrílhausar að ofan og hráefni að neðan. sem tekið er inn í fiskmjölsverksmiðjuna

MATUR ER MANNSINS MEGIN

MATUR ER MANNSINS MEGIN

13

ÁHRIF RAUÐÁTU (CALANUS FINMARCHICUS) Á GÆÐI UPPSJÁVARFISKA OG
STÝRING VINNSLUFERLA
–Stefán Þór Eysteinsson
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sem hún getur valdið inn í fiskimjölsverksmiðjum.
Í samstarfi við Hafrannsóknastofnun
hefur hreinum rauðátusýnum verið
safnað í kringum Ísland árin 2017
og 2018. Þau sýni munu gefa vísbendingar um hvort einhver munur sé
á eiginleikum rauðátu eftir búsetu.
Áhersla hefur verið lögð á virkni ensíma sem og fituinnihald rauðátunnar.
Í samstarfi við Síldarvinnsluna í
Neskaupstað var sýnum safnað árin
2016-2018. Voru þar tekin sýni af
heilum fiski, hausuðum fiski og svo
því sem rennur til fiskimjölsverksmiðjunnar. Þessi sýni voru öll tekin

með það fyrir augum að kortleggja
nákvæmlega hvaða skemmdarferla
rauðátan setur af stað í hráefninu.
Verkefnið er komið langt á leið og er
áætlað að því ljúki 2019. Leiðbeinendur
eru María Guðjónsdóttir prófessor, dr.
Magnea Karlsdóttir, dr. Sigrún Jónasdóttir og Sigurjón Arason prófessor.

Höfundur er doktorsnemi í matvælafræði við matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands.

Þó rauðátan sé smá er hún afar merkileg m.t.t. samsetningar. Hún er t.d. afar rík af andoxunarefninu
astaxanthin og er megin uppistaða fituforða hennar á formi vax estera.

Skemmdaráhrif rauðátu í fiskvinnslu
hafa lengi verið þekkt hér á landi, en
einnig í Noregi og Færeyjum. Rauðáta er svifdýr af ættbálki krabbaflóa
en auk hennar finnast tvær skyldar
tegundir, þ.e. póláta og ísáta, í hafinu kringum Ísland. Svifdýrin eru
afar smá en innihalda hlutfallslega
mikið magn lípíða. Þessi svifdýr eiga
það öll sameiginlegt að brotna hratt
niður við dauða. Við niðurbrot geta
meltingarensím þeirra dreifst og
valdið skemmdum þar sem þau eru

til staðar, eins og t.d. í maga eða
holdi fiska.
Síðustu ár hefur rauðátan valdið
vandamálum í vinnslu á makríl.
Skemmdir af völdum rauðátu eru
einna helst skert geymsluþol og
skemmdir í holdi fisksins. Makríllinn,
sem birtist í lögsögu okkar upp úr
2006, kemur hingað í fæðuleit og
nærist hann einna mest á rauðátu.
Makríllinn fitnar því gífurlega mikið
á þeim stutta tíma sem hann eyðir í

íslenskri lögsögu og það eitt og sér
hefur gert hann erfiðan viðfangs. Sé
skemmdaráhrifum rauðátunnar bætt
þar ofan á getur verið um einstaklega erfitt hráefni að ræða. Auk þess
að valda vandræðum í uppsjávarfiskvinnslu þá veldur rauðátan einnig
vandræðum í fiskimjölsverksmiðjum.
Markmið verkefnisins eru að kortleggja eiginleika rauðátu í kringum
Ísland og nýta þá þekkingu til þess
að draga úr skemmdum á ferskum
fiski sem og að draga úr skemmdum

Sýnataka á rauðátu um borð í Bjarna Sæmundssyni í maí 2018.
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VINNSLA Á
MAKRÍLFLÖKUM
–Hildur Inga Sveinsdóttir

Árið 2005 var fyrst skráður makrílafli í íslenskri lögsögu, þá sem meðafli við síldveiðar. Síðan þá hefur
makríll orðið mikilvægur nytjastofn
og miklar breytingar orðið á vinnslu
hans. Á þeim árstíma sem makríll
veiðist hér við land er hann viðkvæmt hráefni sem erfitt er að
vinna. Aðrar þjóðir forðast að nýta
hann á þessum árstíma. Meirihluti
makríls sem veiðist í dag er unninn til manneldis, en áður fór hann
fyrst og fremst í fiskmjöls- og lýsisvinnslu. Þetta hefur skilað mikilli
virðisaukningu. Ein ástæðan fyrir
þessum góða árangri er gott samstarf rannsóknarstofnana, háskóla
og fyrirtækja í fiskiðnaði.

Ferskur makríll

Virðisaukning makríls
Í framhaldi af rannsóknum tengdum
m.a. breytileika hráefnis og áhrifum
meðhöndlunar á heilan fisk og hausaðan, slógdreginn fisk hófust rannsóknir
á því hvort mögulegt væri að vélflaka
fiskinn á þeim tíma sem hann veiðist
við Ísland. Með því að flaka makrílinn
í íslenskum vinnslustöðvum eykst virði
hans og mögulega opnast leiðir með
okkar vöru inn á nýja markaði. Um leið
gefast tækifæri til að nýta hráefnið

sem fellur til (haus, beingarð, innyfli og
mögulega roð) til framleiðslu á mjöli
og lýsi eða jafnvel vinna úr því önnur
efni til manneldis. Einnig dregur það úr
kostnaði og orku vegna frystingar og
flutnings.
Aukinn stöðugleiki makríls
Rannsóknir sýna að mögulegt er að
framleiða falleg makrílflök með því að
aðlaga vinnsluaðferðir að hráefninu.
Þegar það markmið hefur náðst þarf
að tryggja stöðugleika hráefnisins eftir
flökun. Verkefnin “Flökun á íslenskum
makríl” sem er styrkt af AVS og Rannís
og “Roðskurður íslenskra makrílflaka”
sem er styrkt af Rannís, eru verkefni
tengd doktorsverkefni mínu. Þetta eru
samstarfsverkefni Háskóla Íslands, Matís ohf., Síldarvinnslunnar hf. og Ísfélags
Vestmannaeyja hf. og styrkt af Tækniþróunarsjóð Rannís og AVS. Leiðbeinendur eru Sigurjón Arason prófessor,
María Guðjónsdóttir prófessor (bæði
við matvæla-og næringarfræðideild)
og dr. Magnea Karlsdóttir frá Matís.
Markmið þeirra er annars vegar að
leita leiða til að auka stöðugleika makríls sem veiddur er við Íslandsstrendur
og er vélflakaður. Hins vegar að þróa

aðferðir til að framleiða roðlaus makrílflök hvort sem er til frystingar eða
áframhaldandi vinnslu.
Helstu niðurstöður
Niðurstöður verkefnanna sýna að
með því að nota ákveðnar pökkunarlausnir og/eða andoxunarefni er hægt
að ná geymsluþoli umfram 12 mánuði
eftir flökun. Einnig er unnið að þróun
aðferða til þess að fjarlægja roð
af flökunum og lofa þær góðu. Allt
bendir til þess að með réttri meðhöndlun í gegnum alla virðiskeðjuna
er hægt að framleiða flök, með roði
eða án, úr makríl sem veiddur er við
Íslandsstrendur.
Næstu skref felast í því að kortleggja
möguleika tengda áframvinnslu á
makrílroði eftir roðflettingu. Einnig að
leita leiða til þess að nýta hraðvirkar
mæliaðferðir sem henta til mælinga
innan vinnslu til að meta ferskleika
og gæði makríls.

Höfundur er doktorsnemi í matvælafræði við matvæla- og næringarfræðideild Háskóla Íslands
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FERÐASAGA FRÁ
SALONE DEL GUSTO
–Guðjón Gunnarsson

Slow food eru grasrótarsamtök
fólks sem stofnuð voru 1989 til
að koma í veg fyrir að staðbundin
matarmenning og hefðir hverfi,
til að vera mótvægi við hraðann
í samfélaginu og berjast gegn
áhugaleysi fólks á því hvað það
borðar, hvaðan maturinn kemur og
hvernig matarinnkaup okkar hafa
áhrif á heiminn í kringum okkur.
Samtökin hafa það einnig að markmiði að frumframleiðendur, t.d.
bændur, fái sanngjarnt verð fyrir
sínar vörur.
Samtökin standa fyrir fjölmörgum
viðburðum á hverju ári, ráðstefnum,
vinnustofum o.fl. Annað hvert ár
halda samtökin í samstarfi við Terra
Madre gríðarlega stóra matarsýningu sem kallast Salone del Gusto
og er haldin í Tórínó í september
eða október. Þessi viðburður er
himnaríki fyrir þá sem hafa áhuga á
mat og drykk. Síðastliðin tvö skipti
höfum við hjónin farið á þessa sýningu og í ár kom ekki annað til greina
en að fara aftur. Þegar dagskráin
kom síðasta vor lágum við yfir því
hvaða viðburði við vildum fara á, en
það er vissara að vera ekki of lengi
að því vegna þess að vinsælir viðburðir seljast mjög hratt upp. Við
höfum komist upp á lagið með það
að skrá okkur á svokallaðar “bragðvinnustofur” (e. Taste workshop). Ég
hugsa að allir geti fundið eitthvað
við sitt hæfi, það er hægt að smakka
mole frá Mexíkó, bottarga frá Sikiley,
Chateau Musar frá Líbanon, romm
frá Trínidad, ...listinn er endalaus.
Það sem er svo skemmtilegt við

Kjötframleiðandi á Salone del Gusto
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þessar vinnustofur er að heyra
sögurnar á bak við afurðirnar beint
frá framleiðendunum sjálfum.
Sumarið leið og þann 24. september lögðum við í hann ásamt fleiri
Íslendingum. Seinnipart dags lentum
við svo í Tórínó og eftir stutta hvíld
á hótelinu var hafist handa við dagskrána. Fyrsta stopp var kvöldverður
þar sem kokkarnir Paolo Casagrande
frá Spáni og ítalski kokkurinn Matteo
Baronetto leiddu saman hesta sína.
Matseðillinn var fjölbreyttur, svolítið
furðulegur á köflum en alltaf bragðgóður. Saman þá hafa þessi kokkar
4 michelin stjörnur en við hjónin
gátum ekki annað en hugsað um
að gæðin hjá íslenskum kokkum og
frumleikinn í eldamennsku á Íslandi
er ekkert síðri. Næstu dagar voru
hæfileg blanda af vinnustofum og
heimsóknum í sýningarsali Salone
del Gusto. Þessir salir eru við gömlu
Fíat verksmiðjurnar, Lingotto og
er þetta gríðarlegt flæmi. Það eru
þrír salir sem eru tileinkaðir Ítalíu
(hver um sig á stærð við Egilshöll).
Þar er hægt að ganga á milli hinna
tuttugu héraða Ítalíu og upplifa allt
það besta sem þessi héruð hafa upp
á að bjóða. Það er næstum svo að
skilningarvitin séu borin yfirliði þegar
gengið er inn í salina. Þar er hægt
að fá cannelloni frá Sikiley, trufflur
frá Umbría, parmaskinku frá Emilía-Rómanja eða osta frá Piemont,
úrvalið er endalaust.
Þegar búið er að þræða Ítalíu enda
á milli þá er hægt að fara í eina sýningarhöllina enn þar sem restin af
heiminum hefur komið sér fyrir. Hefur
þú áhuga á japanskri matarmenningu,
langar þig að smakka kakó frá Perú
eða osta frá Frakklandi? Í heimssalnum eru fulltrúar fjölmargra þjóða.
Norðurlöndin hafa að öllu jöfnu verið
með bása á þessum viðburði en
nokkuð er síðan Ísland hefur tekið
þátt á þeim vettvangi. Það er ekki
þar með sagt að Ísland taki ekki þátt
því í ár vorum við með glæsilegan
fulltrúa, Gísla Matthías Auðunsson, eiganda og kokk á Slippnum í
Vestmannaeyjum og Skál á Hlemmi.
Gísli var með bragðvinnustofu þar
sem hann fór yfir matarmenningu og
veiðar fyrir áhugasama, en hann var
einnig með átta rétta kvöldverð sem
mikil ánægja var með.

Smokkfisk tartar með eggi

Það er erfitt að segja hvað það var
sem stóð upp úr þessa daga. Var
það mexíkanska moleið sem Eduardo Garcia, kokkur og fyrrum fangi,
eldaði fyrir okkur og sagði okkur
söguna á bak við? Var það kannski
rommið frá Trínidad, Caroni sem
ítalski vínkaupmaðurinn Luca Gargano komst yfir eftir leiðum sem einna
helst minna á ævintýri Indíana Jones?
Líklega var það þó vinnustofan þar
sem líbönsku rauðvínin Chateau
Musar voru smökkuð og sagan á
bak við þau sem stóð upp úr. Það er
ótrúlegt að á þeim árum sem borgarstyrjöldin í Líbanon geisaði þá hafi
framleiðslan aðeins í raun einu sinni
dottið niður. Serge Hochar fór út á
akrana í Bekaa dalnum að næturlagi
til að hlúa að vínviðnum og tryggja
að berin döfnuðu sem best. Nú á
síðari árum eru það þó aðrar ógnir
sem steðja að. Fyrir 2010 þá voru
veðurskýrslurnar þrjár línur, sól í 300
daga, engin rigning á uppskerutíma.
Það er hins vegar ljóst að loftslagsbreytingar eru farnar að hafa áhrif á
þessu landsvæði og eru það öfgarnar í veðri sem erfiðast er að eiga við.
Frost á ólíklegum tímum, óvenju-

mikill hiti og úrkoma á uppskerutíma
gerir framleiðsluna erfiðari.
Síðasta daginn þá voru skilningarvitin
orðin mettuð og vorum við hjónin
sammála um að næst skyldum við
ekki setja okkur svona stífa dagskrá,
við sögðum þetta reyndar líka síðast
en staðreyndin er að þegar dagskráin
kemur að vori 2020 þá verðum við
búin að gleyma þessu öllu og skráum
okkur aftur á allt of marga viðburði.
Kannski er það líka allt í lagi, lífið er
nú einu sinni til að njóta.

Höfundur er matvælafræðingur
hjá Lýsi hf.

