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Íslensk matvælaframleiðsla 2009?



Matvælaframleiðsla -
mikilvæg atvinnugrein í sókn

• Um tíunda hvert starf tengt landbúnaði eða 
matvælaframleiðslu
– Fiskveiðar og vinnsla ekki þar með talin

• Sjávarafurðir mikilvæg útflutningsvara 
• Sér landsmönnum fyrir stórum hluta daglegrar 

fæðu, 
– og sá hlutur hefur aukist umtalsvert síðasta ár

• Breyting á neysluvenjum eftir hrunið
• Skapar tækifæri fyrir íslenska framleiðendur



Matvæli úr íslensku hráefni
• Búvörur og sjávarfang

– Samtals um helmingur af heildarneyslu!
– Mjólk, mjólkurvörur, kjöt, fiskur, 44% af 

öllu grænmeti, um 85-90% af kartöflum
– Meiri möguleikar í þróun á nýjum vörum og 

vinnslu frekar en aukinni framleiðslu



Innlend framleiðsla og fæðuöryggi

• Landbúnaður og fiskveiðar háð erlendum 
aðföngum

• Áburður, eldsneyti, stór hluti af kjarnfóðri, 
jafnvel fræ fyrir tún og akra, er innflutt.

• Leynast hér möguleikar til að styrkja íslenska 
framleiðslu og bæta fæðuöryggi? 
– Með aukinni framleiðslu á fóðri?
– Með framleiðslu á áburði?
– Með metanframleiðslu fyrir landbúnaðarvélar?



Innlend framleiðsla úr 
innfluttu/innlendu hráefni 
Brauð, kex, sælgæti, gosdrykkir, 
smjörlíki, sultur, kaffi, bjór, samsettir 
réttir, niðursuðuvörur... 

Hlutdeild innlendrar 
framleiðslu hefur aukist
eftir efnahagshrun



Íslenskt sælgæti
Frá október 2008-2009 jókst hlutdeild 

innlendrar framleiðslu í heildarsölu
úr innan við 50% í um 60%



Kaffi, kex, bjór o.fl... 
innlendur hlutur eykst

Kaffi 
frá innlendum brennslum

Hlutur jókst úr
u.þ.b. 30% í 40%

Bjór
Hlutur innl. 

úr 72% í 78%



Á sama tíma...

sala á frosnum pizzum 
Minnkað um 15%

hefur sala á ferskum 
ávaxtasafa

Minnkað um 43%

en sala á djúsþykkni 
Aukist um 30%

sala á vínarbrauðum, kökum
Minnkað verulega



Styrkur íslensku 
matvælaframleiðslunnar 

• Matvælafyrirtæki í sókn, jákvætt 
viðhorf neytenda 

• Gott og heilnæmt hráefni 
• Menntað fagfólk og rannsóknarstofnanir

– Matvæla- og næringarfræðideild stofnuð 
við HÍ. Nú 120 nemar á BS stigi, 28 framh.

– Búvísindi við LbhÍ.61 nemi á BS, 13 framh.
• Einstök matarhefð 

– Tækifæri fyrir vöruþróun



Tækifæri til að þróa og 
framleiða vandaðar sérvörur

Til dæmis fæði fyrir hópa með sérþarfir, 
svo sem sjúklinga, ungbörn, aldraða, 
ferðamenn og útivistarfólk! 



Hvað með........

• Vandaðar heilsu- og sérvörur
– t.d. úr rúgi og byggi 
– íslenskum jurtum, berjum, garðávöxtum
– sjávarfangi, mjólk, kjöti

• Líkjöra bragðbætta með íslenskum 
jurtum og berjum

• Matarminjagripi fyrir ferðamenn
• Og svo margt, margt fleira.........



Takk fyrir!
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