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Umsögn Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins um frumvarp til laga um Matvælarannsóknir hf., 387. 
mál.

Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (Rf) telur að sameining matvælarannsókna sé mikilvægur þáttur í 
að efla rannsóknir annars vegar á sviði öryggis og heilnæmis matvæla og hins vegar á sviði 
nýsköpunar matvælaafurða og tækni.

Rf gegnir mikilvægu hlutverki fyrir sjávarútveginn í dag. Rf kemur að verkefhum er varða öryggi og 
heilnæmi sjávarfangs og hefur leitt fjölmörg verkefiii í gegnum árin er tengjast þeirri miklu 
tækniþróun sem hefur orðið í sjávarútveginum. Rf vinnur jafiiframt markvisst með háskólunum og 
fjölmargir nemendur hafa unnið að verkefhum hjá Rf sem hluta af námi. Hjá Rf starfar kröftugur 
hópur sérfræðinga sem sinnir mikilvægum rannsóknum í samstarfi við fyrirtæki og háskóla. Rf hefur 
náð miklum árangri í rannsóknum sínum í gegnum árin sem skilað hefur sér í auknu verðmæti og 
öryggi sjávarfangs.

Matvælaframleiðsla, þar með talinn sjávarútvegur, er ein mikilvægasta atvinnugrein landsins. Rf er 
stærsta einingin meðal þeirra sem að sameiningunni koma. Starfsemi Rf hefur verið breytt verulega á 
undanfömum þremur árum og m.a. markvisst verið byggð upp rannsóknarstarfsemi á landsbyggðinni 
á sama tíma og dregið hefur verið úr samkeppnisrekstri.

Sameining rannsóknarhópa á sviði matvæla er jákvæð þróun og gefur möguleika á að móta öfluga 
rannsóknareiningu í samstarfi við atvinnulífið og háskólana sem getur verið leiðandi afl í þróun og 
nýsköpun í matvælaiðnaði og sinnt mikilvægum rannsóknum á sviði öryggi og heilnæmi matvæla. 
Samræma þarf þessi hlutverk þar sem Matvælarannsóknir hf þurfa að geta sinnt rannsóknum og 
nýsköpun fyrir íslenskan matvælaiðnað og sinnt öryggishlutverki án þess að hagsmunir stangist á.

Að gera starfsemina að hlutafélagi er jafnframt jákvætt og mun sennilega gefa starfseminni aukna 
möguleika og meira sjálfstæði í að byggja upp rannsókna- og þróunarfyrirtæki á alþjóðlegum 
markaði.

Við þessar miklu breytingar á starfsemi rannsókna er mikilvægt að Matvælarannsóknum hf verði 
tryggt nægt fjármagn til að sinna hlutverki sínu sem öflug rannsóknareining á sviði annars vegar 
öryggis og heilnæmis annars vegar og á sviði þróunar og rannsókna á nýrri tækni og afurðum og hins 
vegar.

Þess má geta að ijármögnun rannsókna er flókin þar sem hvert og eitt rannsóknarverkeí 
fjármagnað afmörgum aðilum. Almennt gera innlendir og erlendir rannsóknsjóðir ] 
ef þeir styrki verkefni þá leggi umsóknaraðili a.m.k. 50% framlag á móti styriýum.' 
möguleikar til sóknar í samkeppnissjóði ræðst af því fjármagni sem hið: 
ráðstöfunar hveiju sinni. Þetta þarf að hafa í huga við fjármögnun á ]
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Að lokum skal bent á að starfsmenn hinnar nýju einingar eru ekki bara staðsettir víða um land heldur 
á þremur stöðum innan höfuðborgarsvæðisins. Huga þarf að staðsetningu starfsseminnar á 
höfuðborgarsvæðinu fljótlega.
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