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Umsðgn Matvaelaseturs Háskólans á Akurevri um frumvarp til laea um Matvælarannsóknir hf.

í framhaldi af bréfi Alsheijanefndar Alþingis frá 6. febrúar síðastliðnum er hér meðfylgjandi umsögn 
Matvælaseturs Háskólans á Akureyri um frumvarp til laga um Matvælarannsóknir hf.

Fyrst af öllu eru hér nokkur orð um Matvælasetur Háskólans á Akureyri.

Hlutverk Matvælaseturs HA er meðal annars að efla rannsóknir á matvælum og standa fyrir öflun 
þekkingar á matvælum, þar sem gæði, öryggi matvæla og aukin verðmætasköpun í matvælaiðnaði er 
hafl að leiðarljósi. Matvælasetur HA kemur því að hagnýtum rannsóknum og þróun á öllu því sem 
viðkemur matvælum í breiðum skilningi, með sérstaka áherslu á sjávarfang. Starfar setrið að 
ofannefndum verkefiium í samræmi við samstarfssamning Háskólans á Akureyri, 
Sjávarútvegsráðuneytisins og Rannsóknastofnunar Fiskiðnaðarins. Auk þessa sér setrið um rekstur á 
Matvælaklasa Vaxtarsamnings Eyjafjarðar, en um er að ræða samstarfsverkefni opinberra og 
einkaaðila um uppbyggingu atvinnulífs við Eyjafjörð, þar sem unnið er samkvæmt kenningum um 
fyrirtækjaklasa og lögð áhersla á þær atvinnugreinar sem eru nú þegar sterkar í Eyjafirði.

Eftir að hafa ráðfært sig við nokkra af samstarfsaðilum setursins gera forsvarsmenn Matvælaseturs HA 
engar sérstakar efiiislegar athugasemdir við einstaka liði frumvarpsins um Matvælarannsóknir hf., en 
vilja eigi að síður benda á eftirfarandi, hvað varðar almenna umræðu um frumvarpið.

í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að meðal þeirra atriða sem starfshópur, skipaður af 
forsætisráðherra, um þetta verk skyldi taka mið af var að stofiiunin myndi “.. styðja við 
vísindastarfsemi háskólastofnanna og sinna samfélagslegum skyldum gagnvart einstaka 
atvinnugreinum” og einnig að “Gert er ráðfyrir að vísindasamstarfstofnunarinnar við háskóla í 
landinu verði á grundvelli samnings við þá háskóla sem þess óska Einnig kemur fram að í stefiiu 
Vísinda- og tækniráðs sé lögð áhersla á að byggja upp og efla háskólarannsóknir á íslandi.
Með tilvísun til þess sem sagt er hér að framan vill Matvælasetur HA leggja áherslu á að við stofiiun 
Matvælarannsókna hf. verði stefiit markvisst að því að sem flest verkefhi verði unnin hjá eða í 
samstarfi við þær háskólastofnanir sem eftir því óska. í því sambandi má benda á hlutverk 
Matvælaseturs HA, og þá þekkingu sem er til staðar innan Matvælaseturs og hjá samstarfsstofnunum 
og fyrirtækjum.
Einnig vill Matvælasetur HA benda á að í fylgiskjölum með frumvarpinu kemur fram að áhersla sé 
lögð á samstarf við, og jafiivel beina aðkomu atvinnulífsins að verkefhinu. í því sambandi hvetur 
Matvælasetur HA til þess að leitað verði eftir samstarfi við fyrirtæki og stofiianir á Eyja§ arðarsvæðinu 
um einstaka þætti í starfsemi stofhunarinnar, og að það samstarf byggi á þeirri bekkingu. vilia oe eetu 
sem er til staðar á svæðinu. Slík áhersla yrði jafiiframt í fullu samræmi við 2. gr. frumvarpsins sem og 
við niðurstöðu nefiidar forsætisráðherra frá 3. nóvember 2004, eins og þær birtast i gögniun með 
frumvarpinu (Liður 1. Aðdragandi).
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Liður 4.5 í fylgiskjölum með frumvarpinu segir meðal annars “ Þá er gert ráö jyrirþví að sameinuð 
matvœlarannsóknastofa veiti háskólum og rannsóknastofum þjónustu á frœðasviði matvcela á 
grundvelli samninga sem hljóti að skila þeim öflugra og betra starfi ”. í því sambandi vill 
Matvælasetur HA benda á að það sama hefur gilt fyrir þær stofnanir sem koma til með að mynda 
Matvælarannsóknir hf., þ.e. samstarf þessara stofiianna t.d. við HA hefur veitt þeim aðgang að 
þekkingu og starfskröftum, bæði sérfræðinga og nemenda, sem hefur gagnast þessum stofnunum afar 
vel og skilað miklu inn í þeirra starf, og er ekki við öðru á búast en að það sama komi til með að gilda 
fyrir Matvælarannsóknir hf.

Matvælasetur HA tekur jafiiframt undir það sem kemur fram í gögnum með frumvarpinu að heilbrigð 
samkeppni muni efla matvælarannsóknir á íslandi og stuðla að skilvirkari starfsemi.

F.h. Matvælaseturs Háskólans á Akureyri
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