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Ólafur Reykdal 
 
 
Matvæladagur MNÍ 
15. október 2015 

Hvers konar fyrirbæri er ÍSGEM? 

©Matís 2 

ÍSGEM = Íslenski gagnagrunnurinn  

um efnainnihald matvæla 

 
 

 Geymir niðurstöður fyrir helstu næringarefni í helstu 
fæðutegundum.  
 

 Geymir upplýsingar um niðurstöðurnar. 
 

 Skilgreinir fæðutegundirnar. 
 

 Geymir heimildirnar.  

 

 

 

 

Hvað er ÍSGEM? 
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Þróunin 

 

Upphaf 1977 

 

Niðurstöður 

 

Gagnagrunnur og 

skráningarforrit 1987 

 

RALA 

 

ITÍ 

 

Efnamælingar 

 

Handbækur 1988-1998 

 

Evrópsk samræming 

gagna 2004 

 
Erlent fjármagn 
Landskannanir 

Norrænt samstarf 

Námsgagnastofnun 

Evrópskt verkefni 
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Þróunin 

 

Nýtt skráningarforrit 

 

Birting á netinu 2007 

 

Evrópsk gagnaveita 

 

Evrópskt félag 
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Gögnin 

Fyrstu gögnin urðu til með mælingum á íslenskum matvælum  

frá landbúnaði og sjávarútvegi.  

• Orkuefni 

• Vítamín  

• Steinefni 

• Snefilefni 

 

Síðan voru tekin inn erlend gögn 

 

Svo var farið að reikna og áætla 
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Næringarefni eru breytingum háð 

Efnainnihald matvæla getur breyst vegna: 

 

 Breytinga á uppskriftum matvælafyrirtækja 

 Breytinga á fóðrun sláturdýra 

 Umhverfisbreytinga 

 

 

Og ný matvæli koma á markaðinn. 

 

Og rannsóknir kalla á gögn fyrir fleiri efni.  

Því þarf stöðugt að uppfæra gagnagrunninn  
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Innihald ÍSGEM 

 

Niðurstaða 

 

Fæðutegund 

 

Heimild 

 

Næringarefni 
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Skráning  
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Hvað er skráð? 

Fita í vínarpylsum 

 Gildi 

 Lægsta og hæsta gildi 

 Fjöldi mælinga 

 Tími 

 Heimild 

 

 Kóði fyrir mæliaðferð o.fl.  

 

 Gæðamat 

 

 

Einnig þarf að skrá upplýsingar um fæðutegundina, efnið og heimildina. 
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Hvað kemur út? 

 

Leit á netinu 

 

ÍSGEM 

 

Gagnaskrár 

 

Forrit 

 

Prentaðar handbækur 

 

EuroFIR 

 

Vefþjónusta 
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Kröfur nútímans 

 Opinber gögn séu opin og aðgengileg. 

 

 Gæði gagna séu í samræmi við þarfir. 

 

 Upplýsingar séu eins réttar og hægt er.  

 

 Byggt sé talsvert á efnamælingum. 
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Staðan 

Umgjörðin er til.  

 

Niðurskurður á fjárlögum 

 Ríkisframlag til Matís úr 42% í 28% af tekjum. 

 

Ekki unnið við uppfærslu og því skortir upplýsingar um fleiri 

fæðutegundir og efni og það vantar endurskoðun á því sem fyrir er.  

 

ÍSGEM tilheyrir innviðum – Styrkir fást ekki.  

 

Ný upplýsingareglugerð leyfir notkun á gögnum fyrir 

næringaryfirlýsingar. 

 Hver greiðir fyrir uppfærslu gagnagrunns?  
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Hvað þarf til? 

Þróuð lönd:  

 Hópur fólks (3-8) kemur að vinnu við gagnagrunn  

um næringarefnin í matnum. 

 

 Öflun gagna, rýni, gæðamat og skráning. 

 

 Skipulagning efnagreininga. 

 

 Vinna við forritun. 

 

Mat erlendra sérfræðinga: 

 Það þarf minnst hálft ársverk til að halda uppi fullnægjandi 

gagnagrunni um næringarefnin í matnum.  
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Framtíðarsýn 

 

Á Íslandi verður einn opinber gagnagrunnur fyrir næringarefnin í matnum: 

 

 Gögnin eru opin og aðgengileg á netinu. 

 

 Grunnurinn er samfellt uppfærður. 

 

 Alltaf er hægt að afhenda uppfærð gögn fyrir ráðgjöf, rannsóknir og 

þróun nýrra miðla. 

 

 Starfið er tryggt með opinberu fé.  

 

Mæliniðurstöður fást úr verkefnum Matís og annarra. 

 

Veitt er vefþjónusta sem uppfærir gögn með forritum fyrir neytendur. 


