
29. mars 2019, Fundur í Menntaskólanum Kópavogi um Framleiðnisjóðsverkefni Matís um 
geitaafurðir. 
Mættir: 
Anna María Flygenring
Anna María Lind
Guðni Ársæll Indriðason
Sif Matthíasdóttir
Jóhanna B Þorvaldsdóttir
Þorbjörn Oddsson
Óli Þór Hilmarsson 
Ólafur Reykdal
Sigrún Indriðadóttir

Nýtt verkefni með styrk frá Framleiðnisjóði hefst í byrjun apríl 2019. 

Áhersla þarf að vera á meiri vöruframleiðslu mjólkur- og kjötvöru. 
Næsta skref í verkefninu er að framleiðendur verði með verkefnin hjá sér.
Skiptir máli fleiri að þróa fleiri geitavörur.

Kalla þarf eftir áhugasömum geitabændum og framleiðendum  til að takast á við vöruþróun.  Bæði 
reyndir og nýgræðingar í greininni koma til greina.

Matis og Geitfjárræktarfélagið gera kynningu um verkefnið, þar sem sem verður umsóknareyðublað
í formi gátlista sem fylltur er út. Matís teymið mun velja úr umsækjendum og munu geta sinnt fimm
aðilum, en í umsókninni er gert grein fyrir fimm en geta etv verið fleiri fer eftir eðli verkefna.

Sumir nota húsnæði Matís en aðrir eru með framleiðsluverkefnið í sínu fyrirtæki og leiðbeinendur 
fara í fyrirtækin.  Matis verða með leiðbeinendur á alla línunnu frá framleiðslus til að koma vörum á
markað.

Í verkefninu felst hættumat sem innheldur m.a.  greiningu á örverum , geymslugreiningu en þetta 
eru kostnaðarsamir liðir. 

Matis online er net námsefni frá slátrun til  markaðssetningar. Skipt upp í kafla þar sem hver kafli 
lýkur á prófi og viðurkenningarskjali. Hver kafli kostar 20.000 krónur.  
3-4 ára verkefni m kennslu. Boklegt og verklegt. 
Vinsælasta námskeið söltun og reyking. 

Geitaverkefnið er miðað ut frá lamba verkefni sem Matís var með. 

Þarf að koma upplýsingum  til félaga Geitfjárræktarfélagsins um verkefnið. Matís  setur saman 
gátlista sem GFFÍ getur sent félögum. 

Nytt verkefni.

Geitfjárræktarfélagið er í samstarfi við Matís um geitaafurða verkefnið. Þar af leiðandi er það 
eingöngu ætlað félögum. 

Öryggi afurða. 
Verkfæri hjálpa vöruþróun.



Mæla prótingerðir og bætiefni i mjólk. Tengsl við Noregi við greiningu á kaseingerðum. 
Mælingar steinefni ofl í kjöti og mjólk. 

Sæmundur Matís hefur áhuga á erfðum og er í sambandi við Birnu. Hann er i stjórn 
Erfðarlindaseturs. LBHI vistar Erfðalindasetrið.
Freyja Imsland hefur áhuga á að gera erfðarannsóknir og hafa það sem nemendverkefni. 

Ekki svigrúm til omega fitusýru mælinga. 


