
Matvælarannsóknir. Núverandi staða.

Sjávarútvegs- Landbúnaður- Iðnaðar- Umhverfís-
ráðuneyti ráðuneyti ráðuneyti ráðuneyti

LBHI ITI

\ /
UST

Rf MATRA Rannsóknastofa

Starfsmenn 2005 56 8 12 76

Húsnæði m2 2593 299 641 3533

Ríkisframlag 2005 197 16 0 213

Sértekjur 2005 253 35 68 356

Samtals tekjur 450 51 68 569



Matvælarannsóknir hf

Tilgangur félagsins er

að sinna rannsóknum og nýsköpun á sviði matvæla í þágu 
atvinnulífsins, lýðheilsu og matvælaöryggis

Tilgangi og verkefnum félagsins skal nánar lýst í samþykktum 
þess.

Heimilt er félaginu að stofna nýtt félag eða félög sem verði í eigu 
þess til að annast ákveðna þætti starfseminnar.



Matvælarannsóknir hf

Meðal verkefna nýrrar stjórnar og stjórnenda Matvælarannsókna hf. verður að: 

skilgreina betur framtíðarsýn félagsins,

skilgreina þau verkefni á sviði matvælarannsókna sem brýnt er að félagið sinni, 

útfæra og efla samstarf við aðra rannsóknaaðila, háskólastofnanir og atvinnulíf 

huga að framtíðaruppbyggingu starfseminnar og húsnæðismálum, 

tryggja fjárhagslegan grundvöll starfseminnar til framtíðar.



Landbúnaðarráðuneyti

Iðnaðarráðuneyti

Umhverfisráðuneyti

Starfsmenn 76 +/- ?

Húsnæði m2 ?

Verkefiii fyrir ríkið skv. útboði 213+/-?

Mælingar vegna matvælaöryggis 68+/-?

Aðrar tekjur (Sjóðir o.fl) 289+/-?

Samtals tekjur 569+/-?

Sjávarútvegsráðuneyti

7 manna stjóm

i

Samtök Atvinnulífsins

HI, HA, HR, LBHI

Matvælarannsóknir hf

Stjórn

Forstjóri

Stoösvið

Vlðsklptaþróun



Þjónusta við yfirvöld RF MATRA RUST Matvælarannsóknir hf

Mengunarefni Mest á Rf en einnig á RUST. Engin 
skörun. Þarf að auka

Matvælaörygggissamningar

Örverur Langmest á RUST, en einnig á Rf. 
Þarf að byggja upp ný svið

Matvælaöryggissamningar 
(Skörun við verkefni á Keldum/LST?)

Gagnagrunnar Mikil reynsla á Matra (Næring). 
Uppbygging á Rf(Aðskotaefni) 
Ahættugreining

Lýðheilsu og öryggissamningar við 
yfirvöld

Þjónusta v. iðnaðinn og stofnanir

Efnamælingar Hefur farið minnkandi og stefiit að 
því að hætta við almenna þjónustu 
við iðnaðinn.

r

Ahersla á r/þ verkefiii en ekki samkeppni 
við einkaaðila um mælingar fyrir 
fyrirtæki. Ennþá minni umsvif?Örverumælingar

Ráðgjöf Bæði almenn og útseld ráðgjöf við 
stjómvöld, sveitafélög og fyrirtæki

Markvissari og meira um beina samninga

Starfsemi úti á landi Eingöngu á Rf. Fer vaxandi. 
Þjónustumælingum hætt. Sérhæfing í 
R/Þ kemur í staðinn.

.Verður fjölbreyttari.Samstarfs við 
stjómvöld, bæjarfélög.Samkeppnissjóðir

Samstarf við innlenda 
og erlenda aðila

Leiðandi í starfsemi allra aðila. Rf og 
Matra sterk í erlendu samstarfi

Eflist með þátttöku innlendra og erlendra 
rannsókna-, þróunar- og nýsköpunarsjóða.



Þjónusta og samstarf við háskólastofnanir ( Innlendar og erlendar).

Grunnnám Kennsla í aðstöðu Rf og RUST. 
Sameiginlegir starfsmenn

Minni áhersla. Stefnt að sameiginlegri 
aðstöðu á ákveðnum sviðum.

Þróunaraðstoð Kennsla í aðstöðu Rf Aukin áhersla

Framhaldsnám Farið vaxandi síðstu 10 ár. Ný um 15 
masters- og doktorsnemar í verkefnum 
á Rf. 2-3 á MATRA/RUST

Eflist. Sameiginleg aðstaða. Sameiginlegir 
starfsmenn. Samlegðaráhrif. Hagræðing.



Aþjóðlegt samstarfs RF MATRA RUST Matvælarannsóknír hf

Nefndastarf Takmarkað Töluvert Samningur við stjómvöld

Norræn verkefiii Mjög virk þátttaka allra aðila Heldur áfram. Forgangsraðað

Evrópuverkefiii Sterk staða á Rf Rf styrkur nýtist öðrum

Þróunaraðstoð Starfsmenn og stofnanir í verkefnum Mun aukast

F agsvið/rannsóknir

Öryggi Ákveðin skörun á milli Rf og RUST Endurskipulagning. Hugsanleg 
breyting á störfum

Gæði og stöðugleiki Mjög sterkt svið á Rf, einnig á 
MATRA. Engin skörun

Samlegðaráhrif

Vinnsla og verkfræði Stærsta svið á Rf og Matra. Lítil skörun .Samlegðaráhrif

Neytendamál Gagnagrunnar á MATRA og Rf. 
Vaxandi svið á RF og Matra

Samlegðaráhrif

Fiskeldi Eingöngu á Rf. Samlegðaráhrif



RF MATRA RUST Matvælarannsóknir hf

Skrifstofa og 
fjármál

Fjármál

Á öllum stöðum í dag Bara starfsfólk Rf sem flystjast yfir í 
Matvælarannsóknir hf. þ.e. Einföldun og 
ákveðin hagræðing

Skrifstofa

Bókasafn/Upplýsinga
mál

Útgáfa/kynning

Húsnæði/Aðstaða
r

I Reykjavík Á þremur stöðum Hlutverk nýrrar stjómar

Úti á landi
r  r

A Isafirði, Sauðárkróki,Akureyri, 
Neskaupstað, Homafirði og 

V estmannaeyjum

Aukin sérhæfing. Fleiri svið en fiskur

Efnarannsóknir Sérhæfing. Ekki mikil skörun Endurskipulagning. Betri búnaður

Örverurannsóknir Ákveðin skörun og skortur á öðm Endurskipulagning. Betri búnaður

Vinnsla og verkfræði Lítil skömn. Mikill skortur á 
búnaði og aðstöðu

Endurskipulagning og uppbygging í 
samvinnu við “háskóla”


