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Vísað er í bréf allsheijamefhdar Alþingis, dags. 6. febrúar sl., þar sem óskað er eftir 
umsögn Háskólans á Akureyri um írumvarp til laga um Matvælarannsóknir hf., 387. mál.

Háskólinn á Akureyri þakkar fyrir tækifærið til að láta í ljós álit sitt á frumvarpinu og er 
afstaða háskólans til þess eftirfarandi:

Almenn umfiöllun
Háskólinn á Akureyri fagnar því að stjómvöld sjái ástæðu til að endurskoða hlutverk, 
markmið og aðkomu sína að matvælarannsóknum. Sambærileg endurskoðun hefur farið 
fram i nágrannalöndum okkar og hefur viða leitt til breytinga á beinni þátttöku ríkisins i 
matvælarannsóknum. Þær breytingar hafa oft tengst breytingum á stjómsýslu viðkomandi 
landa, t.d. með sameiningu ráðuneyta landbúnaðar, sjávarútvegs og annarra sem hafa með 
matvælaframleiðslu að gera. Háskólinn á Akureyri hefur átt ágætt samstarf við þær 
stofnanir sem fyrirhugað frumvarp tekur til og hefur ekki séð ástæðu til að hafa skoðun á 
rekstrarfyrirkomulagi þeirra.

Matvælaframleiðsla á íslandi hefur tekið stórstígum framförum frá lokum síðari 
heimsstyijaldar sem m.a. sést á miklu vöruvali, tækniframförum en síðast og ekki síst 
aukinni þekkingu og fæmi sem starfsmenn fyrirtækja búa yfir. I mörgum tilvikum er nú 
svo komið að fyrirtækin búa yfir meiri þekkingu og fæmi en stofnanir ríkisins og stunda 
rannsóknir sem áður voru framkvæmdar af stofnunum ríkisins. Það er í ljósi þessara 
staðreynda sem háskólinn telur mikilvægt að móta nýja stefnu og finna nýjar leiðir á 
þessu sviði. Háskólinn leggur áherslu á að framtíðarfyrirkomulag matvælarannsókna taki 
mið af heildarstefnu ríkisstjómarinnar hvað varðar uppbyggingu á sviði menntunar, 
rannsókna, atvinnulífs og búsetu á íslandi öllu. Þetta er sérstaklega mikilvægt á sviði 
matvælarannsókna þar sem mörg öflugustu fyrirtækin á þessu sviði, þ.e. í hráefnisöflun, 
úrvinnslu og stoðþjónustu, eru staðsett á landsbyggðinni.

Það er stefiiumið ríkisstjómarinnar að auka menntun, styðja við rannsóknir sem leiða af 
sér „sjálfbæra nýtingu auðlinda, aukna verðmætasköpun, bætt heilsufar og félagslegt 
öryggi“, uppbyggingu búsetu og atvinnulífs á landinu öllu.

Háskólinn telur að þessi stefnumið þurfi að koma skýrar fram í breytingum á 
fyrirkomulagi matvælarannsókna á Islandi. Sérstaklega er bent á nauðsyn á skýrari 
stefnumörkun hvað varðar hlutverk og markmið ríkisins á þessu sviði og síðan í leiðum 
að settu marki. Þetta mætti gera með því að skipta fyrirhugaðri starfsemi upp í nokkur 
rannsóknasetur með dreifingu um landið og tengja enn frekar við háskóla. Þessi starfsemi 
ætti að eiga sér höfuðstöðvar á Akureyri í nánum tengslum við Háskólann á Akureyri 
enda ljóst af þeirri lýsingu á starfsemi háskólans hér á eftir að hann hefur alla burði og 
aðstöðu til að taka þátt í slíku verkefni.
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Háskólinn leyfir sér einnig að benda á að með sameiningu þriggja sterkra aðila á sviði 
matvælarannsókna veikist samkeppnisstaða annarra á þessu sviði. Stjómvöld hafa aukið 
fé til rannsókna með eflingu samkeppnissj óða, RANNÍS og annarra aðila sem styrkja 
rannsóknir (AVS o.s.frv.). Verði af þessari sameiningu og hún staðsett á 
höfuðborgarsvæðinu dregur verulega úr möguleikum þeirra sem reyna að byggja upp, í 
samræmi við stefnu stjómvalda, rannsóknir á landsbyggðinni.

Athugasemdir við einstakar greinar. 
l.gr.
Lagt er til að við lok l.gr. bætist við ný mgr. sem orðast svo:
Höfuðstöðvar félagsins skulu vera á Akureyri en sérhæfðar einingar félagsins skulu 
starfræktar víðar á landsbyggðinni og í Reykjavík.

2 - g r 'Háskólinn á Akureyri telur að grunnrannsóknir á sviði matvæla í þágu atvinnulífs eigi 
fyrst og fremst að eiga sér stað innan háskóla en ekki í sjálfstæðum stofiiunum eða 
fyrirtækjum utan háskóla. Fyrir framtíðarþróun er mikilvægt að þessar rannsóknir séu 
samofnar kennslu í háskólum. Háskólinn á Akureyri mælir með að Matvælarannsóknir 
hf. geri samninga við háskóla, t.d. Háskólann á Akureyri, um framkvæmd 
grunnrannsókna á þessu sviði.

Greinargerð með umsögn þessari
Matvælarannsóknir hafa aðallega verið stundaðar innan rannsóknastofiiana 
atvinnuveganna en einnig innan háskólanna, Háskóla íslands og Háskólans á Akureyri. 
Rannsóknastofnanir atvinnuveganna þróuðust á sínum tíma frá atvinnudeild Háskóla 
íslands og það er tímanna tákn að starfsemi þessara stofiiana er að fara til baka í 
háskólaumhverfið, t.d. með flutningi RALA undir Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri. 
Háskólinn á Akureyri telur að kennsla á háskólastigi eigi að vera á forræði háskóla hvort 
sem hún er til B.Sc. eða M.Sc. eða Ph.D. gráðu enda er það í samræmi við núgildandi 
löggjöf um háskóla.

Við Háskólann á Akureyri eru stundaðar rannsóknir og kennsla á fræðasviði því sem 
fyrirhugað hlutafélag á að starfa á. Sjávarútvegsdeild háskólans var stofiiuð 1990. Frá 
upphafi hefur verið lögð þar rík áhersla á kennslu og rannsóknir í matvælagreinum. 
Námið hefur einkennst af þverfaglegri nálgun þar sem tvinnað er saman viðskiptafræðum 
og raunvísindum. Markmiðið er að nemendur hafi þekkingu á öllu ferlinu frá 
hráefnisöflun en ekki síst á sölu og markaðssetningu en á markaði ræðst endanlegt 
verðmæti vörunar. Umfang sjávarútvegsdeildar var aukið 2001 og við bættust líftækni-, 
fiskeldis- og umhverfis- og orkubraut. Þá var nafni deildarinnar breytt í auðlindadeild. 
Deildin hefur tekið upp meistaranám og þegar eru fyrstu nemendumir útskrifaðir en frá 
upphafi hafa útskrifast yfir 120 nemendur með B.Sc gráðu og gert er ráð fyrir að um 25 
útskrifist í vor þar af tveir með meistaragráðu. Langflestir nemendur hafa fengið störf 
strax að loknu námi (eða jafnvel fyrr) í fyrirtækjum þar sem þekking þeirra á starfsemi 
sjávarútvegsfyrirtækja og annarra matvælafyrirtækja hefur veitt þeim forskot fram yfir 
aðra umsækjendur. Þessi fyrirtæki starfa á ýmsum sviðum svo sem útgerð, 
matvælavinnslu, flutningum, upplýsingatækni, bankastarfsemi og víðar. Margir þessara 
nemenda starfa hjá íslenskum fyrirtækjum í útlöndum. Brautskráðir nemendur vinna
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einnig hjá hinu opinbera svo sem Rf, Fiskistofu og Þróunarsamvinnustofiiun. Fullyrða 
má að nemendur brautskráðir frá Háskólanum á Akureyri hafa tekið virkan þátt í og haft 
mótandi áhrif á þá öru þróun sem hefur átt sér stað í íslenskum sjávarútvegi og tengdum 
fyrirtækjum, þar með talið útrás fyrirtækja. Háskólinn telur mikilvægt að efla enn frekar 
grunnmenntun í þeim greinum sem þegar eru kenndar og styrkja þannig enn frekar 
íslenskt atvinnulíf.

Við auðlindadeild starfa 14 kennarar og sérfræðingar þar af sex með Ph.D. gráðu. 
Rannsóknir þeirra þar spanna vítt svið matvælavinnslu, matvælaöryggis, rekstur 
fyrirtækja, líftækni, fiskeldis, haf- og líffræði auk umhverfis- og orkumála. Auk þess er 
vert að benda á að nemendur deildarinnar taka virkan þátt í rannsóknum með 
lokaverkefiium sem langflest eru unnin með fyrirtækjum víðsvegar um land. 
Rannsóknaraðstaða háskólans gjörbreyttist við tilkomu Borga, hins nýja rannsóknahúss 
háskólans og þar er góð aðstaða til kennslu og rannsókna í matvælagreinum. Kennarar og 
sérfræðingar deildarinnar öfluðu um 50 m.kr með utanaðkomandi styrkjum árið 2005.

Við háskólann starfar Matvælasetur (MHA), sem fær grunnlj árveitingu frá 
sjávarútvegsráðuneyti, en hlutverk þess er m.a. að reka rannsóknaraðstöðu fyrir 
sérfræðinga háskólans og aðra sem þess óska og skapa þannig tengsl við starfandi 
fyrirtæki og stofiianir. MHA tekur einnig þátt í að byggja upp tækjakost háskólans og 
styður einstök rannsóknaverkefni með beinum hætti. Sem dæmi um verkefni sem MHA 
sér um er rekstur matvælaklasa vaxtarsamnings Eyjafjarðar en í matvælaklasanum starfa 
öll öflugustu matvælafyrirtækin á Akureyri og í nágrenni. MHA velti tæplega 20 m.kr á 
síðasta ári.

Háskólinn á Akureyri rekur einnig “Líftækninet í auðlindanýtingu,” sem fær 
grunnfjárveitingu frá iðnaðarráðuneyti, en hlutverk þess er m.a. að styrkja rannsóknir á 
sviði líftækni, sérstaklega á landsbyggðinni. Á síðasta ári styrkti liftækninet verkefni fyrir 
u.þ.b. 20 m.kr. og eru verkefiii á sviði matvæla þar á meðal.

Rannsóknastofiiun háskólans (RHA) stundar rannsóknir og sér um að reka verkefni sem 
eru á samkeppnissviði. Rekstur RHA er aðskilinn öðmm rekstri háskólans. Mörg 
verkefna RHA hafa verið á sviði sjávarútvegs og matvælavinnslu, sérstaklega verkefni 
sem tengjast rekstri fyrirtækja og stefiiumótun. Velta RHA var um 60 m.kr. á síðasta ári.

Háskólinn á Akureyri mælir með því að umrætt frumvarp verði samþykkt með þeim 
breytingum sem gerð hefur verið grein fyrir hér að framan.

Virðingarfyllst,

orsteinn Gunnarsson, rektor
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