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Matvæladagur var sem endranær stærsta verkefni félagsins á síðasta starfsári. 

Næringarfræði og rannsóknir í næringarfræði voru viðfangsefni dagsins, undir 

yfirskriftinni Næring og heilsa á Íslandi – rannsóknir og samfélag. Undirbúningur 

var því að mestu í höndum næringarfræðinga úr félaginu og var Ingibjörg 

Gunnarsdóttir í forsvari fyrir framkvæmdahópinn. Í hópnum voru fulltrúar allra helstu 

rannsóknarhópa í næringarfræði, þ.e. Embættis landlæknis, Miðstöðvar í lýðheilsu, 

Rannsóknarstofu í öldrunarfræðum, Rannsóknarstofu í næringarfræði og 

Menntavísindasviðs HÍ. Fyrirlestrar voru í höndum fulltrúa þessara hópa sem kynntu 

helstu áherslur í rannsóknarstarfi í nærinarfræði á Íslandi. Rétt eins og árið áður, 

þegar matvælafræðin sá um daginn, var engum erlendum fyrirlesara boðið og því var 

dagurinn heldur kostnaðarminni en oft áður. Nú var hins vegar sú nýbreytni að 

ráðstefnan var í heilan dag í stað hálfs dags eins og undanfarin ár. Dagurinn var 

ágætlega sóttur, en 99 manns komu, auk fulltrúa frá fyrirtækjum sem voru tilnefnd til 

Fjöreggsins.  

Fjöreggið í ár hlaut Grímur kokkur í Vestmannaeyjum fyrir framlag sitt til að auka 

framboð á heilsusamlegum, tilbúnum réttum úr sjávarfangi og grænmeti. 

Blaðið okkar, Matur er mannsins megin, var gefið út í tengslum við daginn, en í þetta 

sinn kom það eingöngu út á vefnum. Var ákveðið að prentun væri kostnaðarsöm, að 

auglýsingar tækju of mikið pláss í blaðinu, auk þess sem dreifing á blaðinu var oft 

erfið. Í þetta sinn voru því engar auglýsingar, og tók Helgi Páll að sér umbrot og 

umsjón með blaðinu. Hins vegar þarf að leggja meiri áherslu í framtíðinni á að koma 

blaðinu a framfæri og dreifa á vefnum, og þá undir eigin slóð, en ekki bara slóð mni.is 

Stjórnin fundaði u.þ.b. mánaðarlega yfir vetrarmánuðina, og var eitt helsta 

viðfangsefnið, fyrir utan Matvæladaginn og blaðið, að ræða og undirbúa vinnu við 

stefnumótun fyrir félagið. Á fyrra starfsári, þ.e. 2016-2017, var gerð könnun á 

viðhorfum félagsmanna til félgsstarfsins, og þá m.a. hvort menn væru fylgjandi því að 

félagið væri lagt niður og því skipt í tvö félög, matvælafræðinga og næringarfræðinga. 

Niðurstaðan var sú að mikill meirihluti bæði matvælafræðinga og næringarfræðinga 

vildi að MNÍ starfaði afram, aðeins 13% vildu leggja félagið niður, en flestir vildu að 



starfsemi næringarhóps og matvælahóps væri efld. Stjórnin hélt því áfram sínu 

undirbúningsstarfi með þessa niðurstöðu að leiðarljósi en . 

Tveir hópar voru settir á laggirnar, hópur næringarfræðinga og hópur 

matvælafræðinga, til að koma með hugmyndir að því hvernig stefnumótunarvinnunni 

yrði best háttað. Í næringarhóp voru Guðlaug Gísladóttir, Dagný Ösp Vilhjálmsdóttir, 

Eva Björg Björgvinsdótttir, Brynhildur Briem og Geir Gunnar Markússon og funduðu 

þau tvisvar á Cafe Meskí. Matvælahópurinn fundaði ekki formlega en skiptist á 

skoðunum í tölvupóstum. Samkvæmt tillögum hópanna, var svo send út önnur 

skoðanakönnun, í þetta sinn var spurt um áherslur félagsins, og hvað félagsmenn 

vildu helst að félagið gerði og starfaði við. Verða þær niðurstöður kynntar hér á eftir.  

Undanfarin ár hefur MNÍ skipulagt fyrirtækjaheimsóknir, a.m.k. eina á ári. Í þetta sinn 

var skipulögð ferð til Eyja, til að heimsækja Grím kokk, sem bauðst til að taka á móti 

okkur og kynna starfsemi fyrirtækisins, en ferðinni var aflýst vegna slæmrar 

veðurspár og lélegrar þátttöku. Vonandi verður hægt að fara til Eyja síðar, t.d. í haust. 

Fyrir hönd stjórnar, 

Laufey Steingrímsdóttir 

 

 

     


