
HÁSKÓLI ÍSLANDS Raunvísindadeild

ErituU nr. Þ í32 /''°6É» 
komudagur /&-2- 2006

Allsherjamefnd Alþingis
b.t. Elínar Valdísar Þorsteinsdóttur, nefndarritara
Nefndasvið Alþingis, Austnrstræti 8-10,150 Reykjavík

Reykjavík, 22. febrúar 2006

Hjálögð er umsögn matvæla-og næringarfræðiskorar Háskóla íslands um frumvarp til 
laga um Matvælarannsóknir hf. 387. mál 132. löggjafarþings.

Virðingarfyllst,

Fyrir hönd matvæla-og næringarfræðiskorar,

Ágústa Guðmundsdóttir, prófessor
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Efni: Umsögn matvæla- og næringarfræðiskorar Háskóla íslands um frumvarp til laga 
um Matvælarannsóknir hf. 387. mál 132. löggjafarþings

í stefnu matvæla- og næringarfræðiskorar til ársins 2010 er lögð áhersla á rannsóknir og 
fjölgun nemenda í rannsóknatengdu framhaldsnámi í nánu samstarfí við rannsóknastofnanir, 
heilbrigðisstofnanir og atvinnulífið. Markmiðið er að efla faglega og fræðilega þekkingu í 
matvælafræði, næringarfræði og lýðheilsufræðum með áherslu á nýsköpun í landinu. Þessar 
áherslur eru í samræmi við tilgang Matvælarannsókna hf. eins og fram kemur í ofangreindu 
frumvarpi um stofnun félagsins en þar segir m.a. ’Tilgangur félagsins er að sinna rannsóknum 
og nýsköpun á sviði matvæla í þágu atvinnulífsins, lýðheilsu og matvælaöryggis”.

Samstarf matvælafræði- og næringarfræðiskorar (áður matvælafræðiskor) Háskóla 
íslands (H.Í.), Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins (Rf), Rannsóknastofnunar landbúnaðarins 
(RALA) og Umhverfisstofnunar (áður Hollustuvemdar) á sér langa sögu. Stofnað var til B.S. 
náms í matvælafræði við H.í. fyrir tæpum 30 árum með stuðningi Rf og RALA. Þessar 
stofnanir veittu m.a. aðstöðu til verklegrar kennslu, sem síðustu árin hefur aðallega farið fram 
á Rf. Síðar bættist við kennsla til framhaldsnáms í næringarfræði jafnhliða vaxandi 
rannsóknum í greininni á Rannsóknastofu í næringarfræði sem nú er staðsett á Landspítala- 
Háskólasjúkrahúsi (LSH), og er formlegur samstarfsvettvangur H.í og LSH. Ljóst er að vægi 
næringar og lýðheilsufræðleg sjónarmið fara sífellt vaxandi og hafa áhrif á allan 
matvælaiðnað. Rannsóknimar og námið hafa einnig notið stuðnings frá atvinnulífinu og þá 
sérstaklega eftir tilkomu rannsóknatengds framhaldsnáms í matvælafræði og næringarfræði.

Mikilvæg tenging á milli grunn- og hagnýtra rannsókna á sviði matvælavinnslu, 
matvælaöryggis, lýðheilsu og næringar hefur skapast með samstarfi ofangreindra aðila. Þetta 
hefur m.a. í för með sér fljótvirka nýtingu rannsóknaniðurstaðna í atvinnulífmu og örvun 
framþróunar og nýsköpunar í landinu. Samkeppnishæfni þeirra aðila sem að samstarfmu 
koma eykst á alþjóðavettvangi og endurspeglast hún m.a. í öflugu erlendu samstarfi og 
rannsóknastyrkjum. Matvæla- og næringarfræðiskor H.í. mun vera eina einingin hérlendis þar 
sem náið samspil er á milli greina matvælaiðnaðarins annars vegar og næringarfræði og 
lýðheilsufræðanna hins vegar. Útskrifaðir B.S. matvælafræðingar frá H.I. eru rúmlega 200 og 
um 35 manns hafa útskrifast með meistara- og doktorsgráður í matvælafræði og 
næringarfræði. Ríflega helmingur útskrifaðra matvælafræðinga og næringarfræðinga starfar í 
matvælafyrirtækjum.

Matvæla-og næringarfræðiskor leggur áherslu á að ofangreindu samstarfi verði haldið 
áfram og að horft verði til samlegðaráhrifa, sem felast í samnýtingu mannafla, húsnæðis, 
þjónustu, tækjakosts og bókakosts. Því væri ákjósanlegt að meginstarfsemi 
Matvælarannsókna hf. yrði staðsett í nánum tengslum við Vísindagarða H.í. þar sem skorinni 
er ætluð aðstaða til framtíðar. Sterkt og sýnilegt samstarf í “þekkingarklasa” er mikilvægt til 
að draga að ungt menntafólk og efla ímynd matvælagreina. Einnig næðist upp “krítískur 
massi” fyrir rannsóknir og þekkingaröflun í umræddum fræðigreinum. Matvæla-og 
næringarfræðiskor tekur heils hugar undir það sjónarmið sem fram kemur í umræddu 
frumvarpi um að “Þekkingarstarf á sviði matvæla sé hagsmunamál fyrir íslenska þjóð. Þeir 
hagsmunir snúa beint að heilsu og fæðuöryggi þjóðarinnar og ekki síður að atvinnu- og 
viðskiptahagsmunum í útflutningi og samkeppni við erlenda aðila”.
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