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Varðar: Könnun á möguleikum til sameiningar vatnarannsókna og veðurrannsókna

Með bréfí dags. 9. des. 2004 fól iðnaðarráðherra undirrituðum að kanna möguleika á sameiningu 
Vatnamælinga Orkustofnunar við hluta af starfsemi Veðurstofunnar og Veiðimálastofnimar í sérstakri 
stofnun eða fyrirtæki í eigu ríkisins. TUefhi þessarar könnunar var álit neöidar um stefnumörkun 
rannsókna og vöktunar á vatnafari landsins dags. 11. nóv. 2003 þar sem reifaðar voru hugmyndir um 
hvemig væri unnt að þróa starfsemi Vatnamælinga yfir í sérstaka vatnafræðistofhun, sem sinná 
umfangsmeiri verkefnum en Vatnamælingar gera í dag.
Könnunarviðræður við veðurstofustjóra og aðra forsvarsmenn Veðurstofu Islands, orkumálastjóra og 
forsvarsmenn Vatnamælinga Orkustofhunar, svo og forstöðumann Veiðimálastofiiunar og Ingimar 
Jóhannsson skrifstofustjóra í landbúnaðarráðuneytinu hafa leitt til tveggja greinargerða sem fylgja þessu 
bréfi.
í minnisblaði Veðurstofu íslands (Fskj.l) kemur fram að hún telur að ná megi verulegri hagræðingu og 
faglegum ávinningi með því að sameina Veðurstofuna og Vatnamælingar Orkustofiiunar í eina 
ríkisstofhun. Veðurstofan hafnar þeim kostí að kljúfa mælingastarfsemi Veðyrstofunnar frá stnfnuninni til 
að sameina hana starfsemi
í nýrri stofhun sem rekin yrði á viðskiptagrunni eins og Vatnamælingar nú. Veðurstofan telur hins vegar 
að sameina megi starfsemi þessara ríkisstofnana undir þeim formerkjiun að markaðsstarfsemi beggja 
stofhana verði skilgreind í sérstakri bókhaldseiningu innan hinnar sameinuðu Veður- og vatnastofhunar 
með vísan til úrskurðar Samkeppnisstofhunar frá árinu 2003 um slíkan aðskilnað á Veðurstofunni. Þau 
verkefhi sem skilgreind væru sem grunnverkefhi hins opinbera yrðu þá kostuð með fjárveitingum á 
fjárlögum en byggðust ekki á viðskiptagrunni eða samningum um verkkaup eins og nú er milli 
Vatnmælinga og Auðlindadeildar OS.
í greinargerð Veiðimálastofnunar og Vatnaxnælinga (Fskj.2) er talið að sameining stofnananna muni 
breikka það svið sem stofnahimar fást við og auðvelda þeim að leysa af hendi margþætt verkefni á sviði 
umhverfismála og vatnarannsókna. Vatnamælingar stimda rannsóknir á vatnafari landsins og afla 
landfræðilegra upplýsinga um gruimvatn, fallvötn, stöðuvötn og jökla. A Veiðimálastofiiun eru stundaðar 
rannsóknir á náttúrufari og lífríki í fersku vatni, vistfræði fiskstofha og veitt ráð um nýtingu þeirra og 
vemdun. Báðar stofnanimar afla gagna með síritandi mælum, sýnatöku og mælingum á vettvangi. Bein 
samlegð yrði á ýmsum sviðum gagnavinnslu og í rekstri starfsstöðva á landsbyggðinni.
Sameinuð vatnarannsóknastofnun yrði ein af stærri rannsóknastofhunum landsins, með 50 fasta og 5-15 
tímaráðna starfsmenn. Stofnunin yrði rekin á viðskiptagrunni og hefði rúmar 500 m.kr. í árlegri veltu. Þar 
af næmu kaup ríkisins að óbreyttu á sérfræðiþjónustu um 175 m.kr. en kaup annarra og styrkir um 325 
m.kr. Líklegt er að hagfellt sé fyrir ríkið að fela þessari stofnun aukin verkefhi á þessu sviði. Á sviði 
rannsókna á náttúrufari í fersku vatni yrði hún hliðstæð Hafrannsóknastofhun sem rannsakar náttúrufar í 
sjó og Náttúrufræðistofnun sem rannsakar náttúrufar á landi.
Málefni vatns falla undir mörg ráðuneyti. Málefhi Veiðimálastofhunar eru á forræði landbúnaðar- 
ráðuneytisins en málefni Vatnamælinga heyra undir iðnaðarráðuneytið. Mikilvægir þættir er lúta að vatni 
eru á hendi umhverfisráðuneytisins, þar á meðal væntanleg framkvæmd tilskipunar Evrópusambandsins 
um vatn og vatnabúskap sem fyrst og fremst fjallar um vemdun vistgæða vatns. Önnur ráðuneyti koma 
einnig við sögu svo sem sjávarútvegsráðuneytið vegna strandsjávar, samgönguráðuneytið vegna 
samgöngumannvirkja, dómsmálaráðuneytið vegna almannavár, menntamálaráðuneytið vegna almennra 
rannsókna og menntunar, og utanríkisráðuneytið vegna vamarsvæða, alþjóðasamstarfs og þróunar-
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samvimm. Þar sem ekki er augljóst undir hvaða ráðuneyti stofnunin ætti að heyra er að því viMð í 
greinargerðinni að rekstrarform híutafélags í eigu ríkisins gæti best hentað starfseminni og þar gætu þau 
ráðuneyti átt fulltrúa í stjóm sem mestan hag hafa af stofnuninni.
í greinargerðinni er mælt með því að óvissu um framtíð stofhananna verði eytt og ákvörðun tekin um 
framtíð þeirra. Hagfellt virðist að sameina Veiðimálastofhun og Vatnamælingar sem fyrst en jafiiframt 
gerður rammasamningur um þau atriði sem bæta þarf úr eða skilgreina nánar. Huga þarf að réttindum 
starfsmanna, sameiginlegu húsnæði, rekstri útibúa, sameiginlegum gagnagrunni og verkefnum á sviði 
vatnarannsókna sem ekki hefur verið sinnt sem skyldi hingað tíl. Sameining stofnananna krefst 
takmarkaðra lagabreytinga, á lögum um lax- og silungsveiði sem nú eru í endurskoðun, og á lögum um 
Orkustofnun. Þá kann að vera nauðsynlegt að breyta einstaka ákvæði í öðrum lögum en það mætti líklega 
gera síðar.

Niðurstaða
Undirritaðir taka undir það sjónarmið Veðurstofunnar að ná megi verulegri hagræðingu og faglegum 
ávinningi með nánara samstarfi vatnarannsókna og veðurrannsókna. Brýnt er að hugað verði áfram að 
slíku samstarfi. Við teljum hins vegar þann kost sem Veðurstofan mælir með ekki fysilegan, að sameina 
stofiianimar í hefðbundinni ríkisstofnun með blandaðan rekstur fjárveitinga af ijárlögum annars vegar og 
markaðsstarfsemi hins vegar. Fyrir iðnaðarráðuneytið væri afturhvarf til beinna fjárveitinga á Qárlögum 
til Vatnamælinga ekki áhugavert í Ijósi þeirrar reynslu sem fengist hefiir af kaupum á þessari þjónustu á 
viðskiptagrunni með markvissum verksamningum undanfarin 7 ár. Enn síður ef þessar flárveitingar væru 
á valdi umhverfisráðuneytisins og iðnaðarráðuneytið réði engu um áherslur og viðfangseftú.
Til að brúa það bil sem er á milli aðila í hugmyndum um skipulag og rekstur þarf ítarlegt nefiidarstarf og 
hugsanlega breytingar á lögum. Veðurstofan hefur lýst sig viljuga til þessa starfs en við teljum okkur ekki 
hafa umboð til þess. Sú vinna gæti tekið nokkur ár, áður en ákjósanlegar leiðir fyndust. í stað þess að 
bíða eftir niðurstöðu í því máli leggjum við eindregið til að nú verði ákveðið að sameina starfsemi 
Veiðimálastofhunar og Vatnamælinga í vatnarannsóknastofiiun og henni verði falið að leita leiða til 
nánara samstarfs við Veðurstofuna með fulltingi þeirra ráðuneyta sem fulltrúa eiga í stjóm 
vatnarannsóknastofnunarinnar. í ljósi þess hve vatnarannsóknir ná inn á verksvið margra ráðuneyta, og að 
meginhluti tekna kemur frá öðrum viðskiptavinum, gæti reynst farsælast að sameinaða stofnunin yrði 
rekin á viðskiptagrunni sem hlutafélag í eigu ríkisins og tenging við ráðuneytin yrði gegnum fulltrúa 
þeirra í stjóm stofnunarinnar. Miðað við þau viðfangsefid sem við blasa, þ. á m. nánara samstarf við 
Veðurstofima, væri eðlilegt að iðnaðarráðuneytið, landbúnaðarráðuneytið og umhverfisráðuneytið 
tilnefndu hvert sinn fulltrúa í stjómina. Vatnarannsólcnastofnunin yrði meðal stærri rannsóknastofhana 
landsins og líklegt er að hún mundi enn vaxa ef samningar tækjust við viðskiptaaðila sem nú reka eigin 
vatnarannsóknir en vildu fiemur kaupa þær af hinni nýju stofnun.
Ef stjómvöld hyggjast fara að þessum ráðum er mikilvægt gagnvart starfsmönnum að samþykkt verði 
aðgerðaráædun um sameiningu Veiðimálastofhunar og Vatnamælinga hið fyrsta.
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