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Hvers vegna höfum við íslenskar 

ráðleggingar um næringu og mataræði? 

Duga ekki norrænu ráðleggingarnar? 

Erum við eitthvað öðruvísi? 

Séríslenskar þarfir? 

Séríslenskar aðstæður? 



 
Ráðleggingar um mataræði - 

hollasta fæðið í heimi? 

• Ráðleggingar einstakra þjóða taka yfirleitt mið af 
hefðum og matarmenningu – þótt þær byggist á 
rannsóknum á hollustu og næringarþörfum 

• Má velta fyrir sér hvort það sé rétt afstaða 

• Hefur verið gagnrýnt, m.a. í BNA, þar sem stofnanir 
sem birta opinberar ráðleggingar hafa verið ásakaðar 
um að ganga erinda matvælaiðnaðar og landbúnaðar 

 



Einu sinni hétu ráðleggingarnar Manneldismarkmið 

Dietary Goals for the United States 1977,  
McGovern Report 

 Gaf til kynna að breytinga væri þörf á mataræði þjóðarinnar 
Vitundarvakning um þátt mataræðis  

í faraldri hjarta- og æðasjúkdóma á Vesturlöndum 

Noregur setti sér manneldismarkmið  
og birti manneldisstefnu árið 1975,  

fyrst Evrópulanda 
 

Fyrstu Manneldismarkmið  

fyrir Íslendinga 1987  



Manneldismarkmiðin endurskoðuð 1994 

 

 

Í inngangi að markmiðunum árið 1994 segir: 



Frávikin voru fleiri frá norrænu 

ráðleggingunum 1987 

• Ekki aðeins fita og salt sem voru heldur hærri í 

íslensku markmiðunum 

• Ráðleggingar um prótein, D-vítamín og kalk voru 

líka hærri í íslensku markmiðunum en í þeim 

norrænu 

• Samt lögð megináhersla á minni neyslu mettaðrar 

fitu, einkum úr smjöri, smjörlíki, feitu kjöti og 

mjólkurvörum í íslensku markmiðunum 

 



Könnun frá 1979 

Aldur úrtaks allt frá fæðingu og upp úr…  

Hlutfall orkuefna: 

Prótein 16% 

Fita 41% 

Kolvetni 43% 

Ekki reiknað % af mettaðri fitu,  

heldur F/M hlutfall, sem var  

í samræmi við framsetningu þessa tíma 

 

Hlutfallið reiknaðist 0,18 

Norrænar ráðleggingar mæltu með 0,5 

Karlar 23-50 ára: 

Prótein 17% 

Fita 43% 

Kolvetni 40% 

Hvaða upplýsingar voru um mataræði á þeim tíma? 
 



• Ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar stóð að 
stefnumótun í manneldismálum og fól 
heilbrigðisráðuneyti framkvæmd 

• Stefnumótunin var gerð að áeggjan 
Evrópuskrifstofu WHO, sem hvatti aðildarlönd til 
að móta stefnu og aðgerðaáætlun í 
manneldismálum 

• Hópur sérfræðinga vann að mótun stefnunnar 

• Samþykkt sem þingsályktun á Alþingi í maí 1989 

Manneldis- og neyslustefna árið 1989 



Fjöldi greina eftir matvæla-  

og næringarfræðinga, 

heimilisfræðikennara, búfræðinga, 

hagfræðinga og fleiri,  

um þætti sem tengjast mataræði 

og fæðuframboði á Íslandi 

Ítarlegt fylgirit gefið út  
með þingsályktuninni 
 





Aðgerðaáætlunin 



Í íslensku markmiðunum 1994  
var harða fitan kynnt til sögunnar 

 
Kom síðar í þeim norrænu 



Varkárnin í fyrirrúmi 



Ýmislegt þokaðist í rétta átt… 



1990 

n=1240 

2002 

n=1174 

2010/11 

n=1312 

Prótein 17,4 17,9 18,1 

Fita alls 41,0 35,3 36,2 

Mettaðar fs 20,0 14,7 14,5 

Trans-fs 2,0  1,4 0,8 

Kolvetni alls 40,7 45,3 42,2 

Viðb. sykur 8,4 10,6 8,9 

Orkuefni fæðunnar 1990, 2002 og 2010/11  
% orku, meðaltal 
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*Framboð fæðu, Embætti landlæknis 



Ráðleggingar um mataræði og næringarefni 
fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára aldri 

Íslensku ráðleggingarnar endurskoðaðar, síðast 2006 

Fæðutengdar ráðleggingar þó 
ítarlegri hér en í þeim norrænu 
 

D-vítamín hærra í íslensku ráðleggingunum 

10µg/dag hér, en 7,5µg/dag í norrænu 

15µg og 10µg/ fyrir aldraða   

Byggðist m.a. á íslenskum rannsóknum, 

Gunnars Sigurðssonar og fleiri 

Byggja á norrænu ráðleggingunum 



Figure 1. Seasonal Variation in Serum 25-Hydroxyvitamin D by Supplemental Vitamin D Intake 

Data are presented as mean (SD). 

Steingrimsdottir, L. et al. JAMA 2005;294:2336-2341 

Þurfti 700 IU (17,5 µg/d) 
að meðaltali að vetri fyrir 
25(OH)D >45nmol/L 
 
500 IU (12,5 µg) að meðaltali  
fyrir allt árið 



Nýju norrænu ráðleggingarnar 

Verða íslenskar ráðleggingar frábrugðnar þeim norrænu? 

Varla ástæða lengur til að hafa annars konar ráðleggingar  

um salt, fitu, prótein, kolvetni….. 

Öðru máli gegnir ef til vill um D-vítamín….  
 



D-vítamín 

NNR 

2012 

Ísl. RDS 

2006 

IOM 2010 

2-74 ára 10 (var 7,5) 10 15 

≥ 75 ára 20 (var 10) 15 20 (≥ 70 ára) 

Á Íslandi hefur Manneldisráð ráðlagt  

fólki að taka D-vítamín sérstaklega,  

allt frá fyrstu útgáfu manneldismarkmiða: 

Annað hvort lýsi eða annan D-vítamíngjafa 

Ráðleggingar, µg/dag 

Nýju norrænu ráðleggingarnar um D-vítamín  

taka mið af menningu og matarhefðum  

(eins og við gerðum hér áður fyrr með fitu, prótein og salt) 

  

Tregða við að hækka RDS of skarpt og umfram það sem fæst úr mat.  



Sérfræðingahópur um D-vítamín vegna norrænu ráðlegginganna: 

Christel Lamberg-Allardt, Haakon Meyer, Magritt Brustad, Laufey Steingrímsdóttir 

Vitamin D - a systematic literature review  

for the 5th edition of the Nordic Nutrition Recommendations 

Food Nutr Res. 2013 Oct 3;57 

 

Hópurinn komst að hliðstæðri niðurstöðu og Institute of Medicine:  

15 µg/dag upp að 74 ára aldri, 

20 µg/dag fyrir aldraða 

 

Þá er miðað við að allur þorri fólks sé með serum 25(OH)D ≥50nmol/L 

Mátti ekki segja það berum orðum í yfirlitsgreininni 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24106457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24106457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24106457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24106457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24106457
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24106457


Áætlað samband neyslu D-vítamíns og 25(OH)D gilda í blóðvökva 

Norður Evrópa og Antarctica, vetur 

Meðaltal og 95% öryggismörk, safngreining (META analysa) 

480 IU/dag til að ná 50nmol/L 



En öryggismörkin eru reiknuð út frá meðalgildi 25(OH)D í hópunum  

– ekki að 95% fólks sé yfir 50nmol/L 

Mikill munur á spá fyrir RDS eftir því hvaða aðferð notuð 



Samkvæmt landskönnun á mataræði Íslendinga 2010/2011  
fá flestir innan við 5µg/dag (200IU) af D-vítamíni úr fæðunni 

einni saman  
 

Stór hluti, eða um fjórðungur kvenna og tíundi hver karl,  
undir lágmarksþörf fyrir D-vítamín 
2,5µg/dag eða minna, úr fæðunni 

Hvernig verður hækkun RDS best mætt? 

Fæðubót  
eða  

vítamínbætt fæða 



Vítamínbætt fæða 
- hagkvæm lýðheilsuaðgerð  

Nánast öll mjólk í USA hefur verið blönduð D-vítamíni frá  
 miðjum áratug síðustu aldar, 400 IU/quart (10 µg/quart) 
 
Evrópuþjóðir lengi vel tregar til íblöndunar, vegna slæmrar 

reynslu á fyrri hluta síðustu aldar 
 
Á síðasta áratug var loks farið að blanda D-vítamíni í mjólk víða á 

Norðurlöndum, fyrst 4-5 µg/L, síðar 10 µg/L, einnig í olíur og 
smjörlíki 

 
Finnar hafa kannað áhrif íblöndunar, á D-vítamínhag barna og 

fullorðinna þar í landi 
 
Bætti haginn umtalsvert, en 5 µg/L var ekki nóg.  

 

 



Samantekt 

• Gera má ráð fyrir að nýjar íslenskar ráðleggingar um mataræði 
og næringu taki mið af norrænu ráðleggingunum 

• Ástæða er til að endurskoða RDS fyrir D-vítamín 

• Hærri ráðlagður dagskammtur fyrir D-vítamín krefst þess að 
heilbrigðisyfirvöld kynni leiðir til að mæta hærri skammti. 

• D-vítamín íblöndun í valdar, algengar fæðutegundir, t.d. 10 
µg/lítra í alla algenga mjólk og mjólkurvörur og  5 -10µg/100g 
í olíur og annað feitmeti getur stuðlað að lágmarks status fyrir 
flesta 

• Brýnt verður að kanna neyslu og D-vítamín hag í samfélaginu í 
kjölfar aukinnar vítamínbætingar og neyslu fæðubótarefna 



Takk fyrir! 


