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• ICEPROTEIN, ÍSLENSKT NÝSKÖPUNARFYRIRTÆKI

• 2005: Iceprotein stofnað af Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (RF), forvera MATIS. 

• Framleiðslufyrirtæki

• Til að auka nýtingu á íslenskum fiski með vinnslu á hágæða prótíni úr hliðarafurðum.

• 2012: Iceprotein í 100% eigu FISK Seafood

• Rannsókna- og þróunarfyrirtæki

• Áhersla á aukna nýtingu á hráefni.

• Áhersla á vöruþróun.

• Áhersla á aukin gæði endaafurða.



• Staðsett í Verinu Vísindagörðum á Sauðárkróki.

• 2 rannsóknastofur (efna- og örverurannsóknastofa) 

• 1 tilraunaverksmiðja.

• 8 starfsmenn (7 konur og 1 maður)
• M.Sc. Næringarfræði og Ph.D. Lífvísindum
• M.Sc. Efnaverkfræði og fiskeldisfræði
• M.Sc. Líftækni
• M.Sc. Matvælafræði
• B.Sc. Líftækni
• B.Sc. Líffræði
• Lyfjatæknir og nemi í Líftækni við HA
• Nemi í Líftækni við HA

• 3 nemendaverkefni undir leiðsögn Iceproteins auk fjölda annarra verkefna
tengdum háskólum og matvælaiðnaði (2016)



Vöruþróun og virðisaukning

AFSKURÐUR FRÁ ÞORSKVINNSLU

VATNSROFIÐ ÞORSKPRÓTÍN
ICEPROTEIN®

VÖRUR BYGGÐAR Á ICEPROTEIN®

Stofnað 1955 Stofnað 2005 Stofnað 2015



Til þess að ná árangri í 
nýsköpun þá þarf 
samvinnu á milli 
frumkvöðuls, iðnaðar og 
rannsóknastofnanna.

Iðnaður

Rannsóknastofnun

Frumkvöðull

Nýsköpun



Íslenskur sjávarútvegur er sterkur iðnaður

• Greiður aðgangur að hágæða hráefni
• Stöðug framleiðsla og gæði
• Stórir markaðir
• Sjálfbærni
• Mikil þekking og reynsla

• Gott umhverfi fyrir nýsköpun.



Nýsköpun í sjávarútvegi



Fullt af tækifærum til nýsköpunar 
í íslenskum sjávarútvegi

Heilnæmt hráefni, Hrein náttúra, Endurnýtanleg orka, Mikil vatnsgæði, 
Mikil þekking & reynsla, Öryggi  o.fl…..



• The Norwegian Seafood Research Fund- FHF - is the Norwegian seafood industry’s tool in managing the industry’s 
investments into industry-based R&D.

• Til að hafa áhrif á fjárfestingar í rannsóknum innan norska sjávarútvegsins.

• The clear objective is to create added value for the seafood industry.
• Markmiðið er að verðmætaaukning innan norska sjávarútvegsins.

•
FHF is financed by the industry itself through an R&D levy on exports of all seafood (currently 0,3%). 

• Fjármagnað af sjálfum iðnaðinum (0,3% af útflutningsverðmæti sjávarfangs).

• The FHF board is appointed by the Ministry of Fisheries and Coastal Affairs, and comprised of representatives 
from the industry. Industry foundation is further strengthened through a series of advisory groups consisting of 
active players in the industry.

• Sjávarútvegsráðherra Noregs tilnefnir fólk í stjórn sjóðsins sem kemur frá sjávarútvegnum. Hópar
sérfræðinga innan úr greininni koma að mati styrkjumsókna.



www.protis.is
holmfridur@iceprotein.is

Samstarfsaðilarnir

Takk fyrir áheyrnina!
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