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Efni: Lýðheilsustðð hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um stofnun 
Matvælarannsókna hf.

Lýðheilsustöð fagnar væntanlegri sameiningu þriggja stofnana sem sinna rannsóknum og 
nýsköpun á sviði matvæla, Rannsóknastofnun fískiðnaðarins, Matvælarannsókna Keldnaholti 
og Rannsóknarstofu Umhverfísstofiiunar, en með þvi móti næst augljós hagræðing með betri 
nýtingu tækjabúnaðar, fjármagns og mannafla. Án efa getur stofnun Matvælarannsókna hf. 
orðið mikil lyflistöng fyrir rannsóknir og þróun á sviði matvæla og einnig orðið til þess að 
efla kennslu í matvæla- og næringarfræði i landinu.

Með tilkomu hlutafélags má gera ráð fyrir að gerðar verði kröfur um arðsaman rekstur. Þá er 
mikilvægt að tryggja að sá hluti starfseminnar, sem erfítt gæti reynst að fjármagna með 
styrkjum frá atvinnulifínu, ekki síst sá hluti sem lýtur að lýðheilsu, fái nægilegt fjármagn. 
Dæmi um slíka starfsemi er íslenski gagnagrunnurinn um efiiainnihald matvæla (ÍSGEM), 
sem er undirstaða fyrir rannsóknarstarf á næringarsviði, auk þess að vera nauðsynlegur fyrir 
haldgóðar merkingar um næringarinnihald matvæla og leyfisveitingar um íblöndun 
næringarefiia i matvæli. Gagnagrunnurinn hefur verið hýstur og rekinn hjá 
Matvælarannsóknum Keldnaholti, og flyst starfsemi hans því væntanlega til 
Matvælarannsókna hf. Það er mjög brýnt að starfsemi gagnagrunnsins, eins og annarrar 
grunnstarfsemi fyrir matvælarannsóknir verði efld og henni tryggt nægilegt fjármagn.

B'



Starfsemi og stefna Matvælarannsókna hf. er að mörgu leyti ómótuð enn sem komið er, en í 
2. grein frumvarpsins segir að tilgangi og verkefiium skuli nánar lýst i samþykktum félagsins. 
Það er ljóst að rannsóknir og þróun sem lúta að því að auka verðmæti útflutningsvara verða 
ávallt mikilvæg í starfsemi Matvælarannsókna hf. Augljós efhahagslegur hvati fyrir slíku 
starfi má þó ekki verða til þess að öðrum mikilvægum þáttum sem varða þjóðarhag, svo sem 
innlendu matvælaöryggi og lýðheilsu þjóðarinnar, verði ekki gert nægilega hátt undir höfði 
og tryggt nægilegt ijármagn. Það er von Lýðheilsustöðvar að almenn lýðheilsa, hollusta og 
heilnæmi matvæla og menntun á matvælasviði, verði höfð að leiðarljósi við mótun starfsemi 
á vegum Matvælarannsókna hf.
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