
Alþingi ,
Erindi nr. Þ / 3 3 /  S6Z

komudagur S  /J-
Greinargerð vegna hugsanlegrar sameiningar 

á Vatnamælingum Orkustofnunar og Veiðimálastofnun

Sigurður Guðjónsson Veiðimálastofnun og 
Árni Snorrason Vatnamælingum Orkustofnunar 

Febrúar 2005

Inngangur
Um nokkurt skeið hefur verið rætt um það hvort heppilegt sé að sameina þann rekstur 

ríkisins sem snertir rannsóknir á vatni. Iðnaðarráðherra skipaði nefhd til að fjalla um 

þessi mál og í henni áttu sæti fulltrúar iðnaðar-, landbúnaðar-, samgöngu- og 

umhverfisráðuneytis auk Landsvirkjunar. Nefndin skilaði niðurstöðu í lok árs 2003 

og lagði til að könnuð yrði sameining Vatnamælinga Orkustofnunar, VM, 

Veiðimálastofnunar, VMST, og þess hluta Veðurstofunnar sem sér um veðurmælingar 

og veðurfar.

Eðlilegt er að skoða þessa starfsemi sem hluta af ákveðnu umbótaferli sem 

miðar að skýrari verkaskiptingu og hagræðingu í rannsóknarstarfi ríkisins. Vatn 

kemur við sögu á flestum sviðum samfélagsins og úrlausnarefni tengd því verða sífellt 

fjölbreyttari og mikilvægari. Því er í senn áríðandi að styrkja þá starfsemi sem ríkið 

hefur byggt upp til rannsókna og eftirlits með vatnsauðlindinni og lífi í vatni, efla enn 

trúverðugleika hennar og breikka faglegan grundvöll. Jafnframt þarf að finna 

starfseminni farveg sem þjónar ekki aðeins einu ráðuneyti eða tveimur, heldur 

fjölmörgum, og viðheldur jafnframt trausti ólíkra afla í þjóðfélaginu.

Bæði Vatnamælingar Orkustofhunar og Veiðimálastofnun stunda rannsóknir á 

vatni og því sem í því er, en sitt á hvoru sviðinu. Vatnamælingar stunda rannsóknir 
og upplýsingaöflun um vatnafar landsins (þ.á m. rennsli, vatnsbúskap, þurrðir og flóð, 

straumfræði, grunnvatn, snjó, jökla, svifaur, botnskrið, hitafar, ísalög og efiiafræði 

vatns) og einnig aflar stofnunin landfræðilegra upplýsinga (t.d. vatnaskrá, 

afrennsliskort, kortlagning jökla, dýptarkort lóna og stöðuvatna, farvegamælingar og 

vatnajarðfræði). Upplýsingum er bæði miðlað samtímis á vefnum og þeim safhað til 

frekari úrvinnslu síðar, allt eftir atvikum. Á Veiðimálastofnun eru stundaðar 

rannsóknir á náttúrufari í fersku vatni, lxfríkisrannsóknir í vötnum, rannsóknir og 

ráðgjöf er varðar veiðinýtingu, rannsóknir á fiskstofnum í veiði, vistfræði fiskstofna, 

erfðafræði þeirra, sjávardvöl sjógenginna fiskstofha, fiskrækt í ám og vötnum og 

ráðgjöf um nýtingu og vemdun ferskvatnsfiska. Stofnunin hefur einnig safnað og
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unnið úr veiðitölum á ferskvatnsfiskum. Auk þess er fiskeldi á verkefnaskrá 

Veiðimálastofnunar en takmörkuð vinna hefur verið undanfarin ár á því sviði. 

Stofhunin hefur unnið gögn sín á landfræðilegan máta (vistfræðileg flokkun áa og 

vatna, kortlagning búsvæða í ám og vötnum). Stofnunin hefur sinnt ráðgjöf til 

stjómvalda á sínu starfssviði, til veiðifélaga er varðar nýtingu og ræktun og til 

verkkaupa er varðar áhrif og tilhögun framkvæmda við vötn.

Vatnsauðlindin er dýrmæt auðlind og mikilvægur hluti af náttúru landsins. 

Heildstæð nýting hennar, hvort sem er til orkuframleiðslu, neyslu, veiði eða vemdar 

verður að byggja á þekkingu á gerð hennar og eðli. Bæði VM og VMST hafa um 

árabil stundað rannsóknir á hinum ýmsu hliðum auðlindarinnar sem reynst hafa 

forsendur ákvarðana um nýtingu og vemdun.

Greining á kostum og göllum sameiningar
í  framhaldi af niðurstöðum nefndarinnar skipaði iðnaðarráðherra vinnuhóp til að 

kanna möguleika á sameiningu á mælingum á veður- og vatnafari sem stundaðar eru á 

Veðurstofu, Vatnamælingum Orkustoftiunar og Veiðimálastofnun í eina 

stofnun/fyrirtæki. Eftir fúndi vinnuhópsins með forstöðumanni VM annars vegar og 

hins vegar með forstjóra VMST og deildarstjóra í landbúnaðarráðuneyti var ljóst að 

bæði á VM og á VMST var áhugi á því að skoða þessi máí af fúllri alvöru. Að 

frumkvæði formanns vinnuhópsins var síðan ýtt af stað vinnu við greiningu á 

starfsemi stofnananna og þeim kostum og göllum sem sameiningu þeirra fylgdi. Til 

þess að skipuleggja vinnuna hittist hópur stjómenda af báðum stofnunum og var 

verklagið kynnt á starfsmannafúndum á báðum stöðum. Ákveðið var að fara yfir 

helstu þætti í starfsemi beggja stofnana í fjórum hópum þar sem tveir (upp í fjórir) 

starfsmenn af hvorri stofnun komu saman. Hópamir áttu að kanna hver sitt svið en 

þau eru:

• Fagleg málefni

• Gagnasöfnun og mælingar

• Gagnagrunnar og upplýsingatækni

• Rekstur og stjómun
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Hópamir nýttu svokallaða SVÓT greiningu við verkið þar sem farið var yfir 

styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri sem fælust í samruna þessara eininga. 

Einnig voru hópamir fijálsir að koma með allar þær hugrenningar sem upp komu 

varðandi málið. Hópamir skiluðu allir niðurstöðum sem farið var yfir á fundi helstu 

stjómenda og hópstjóra sem gerðu grein fyrir niðurstöðum hvers hóps. Hér verður 

leitast við að greina frá helstu niðurstöðum auk þess sem farið verður yfir hvað til þarf 

ef til sameiningar á að koma. Sjálfa greiningu hópanna má sjá í viðauka hér á eftir.

Helstu niðurstöður
Margt er líkt í starfsemi Vatnamælinga Orkustofnunar og Veiðimálastofiiunar þó að 

starfssviðið sé ekki það sama. Sameining mun fyrst og fremst breikka það faglega 

svið sem ný stofhun/fyrirtæki væri að fást við, faglegur styrkur myndi aukast og hann 

yrði víðtækari. í slíkri stofnun/fyrirtæki yrði til á einum stað sérþekking og gögn er 

varðar flest er lýtur að fersku vatni, allt frá eðlis- og efhafræðilegum þáttum upp í 

vatnalíf og veiðinýtingu fiskstofna. Líkur til þverfaglegrar nálgunar myndu stóraukast 

sem gefur möguleika á nýjum lausnum á viðfangsefhum og er í anda þeirrar þróunar 

sem ræður hugmyndafræði ESB á sviði umhverfismála og rannsókna tengdum vatni. 

Aukinn styrkur mun birtast í meiri hæfni til að takast á við stærri og fjölbreyttari 

verkefni, betri möguleikum á samvinnu við aðra innlenda og erlenda rannsóknaraðila 

og færi á að sækja í sjóði til stærri verkefna. Úrvinnsla og túlkun gagna og 

skýrslugerð er fyrirferðarmikil á báðum stofnunum auk þess sem greinarskrif í 

vísindarit era umtalsverð á báðum bæjum. Þetta þýðir jafnframt að báðar stofnanir 

hafa og verða að hafa á að skipa sérmenntuðu og vel þjálfuðu starfsfólki. Þar liggur 

mesti styrkur beggja.

Starfið á báðum stofhunum felst m.a. í að afla gagna með síritandi mælingum 

og sýnatöku og mælingum á vettvangi. Möguleikar eru á hagræðingu við 

samþættingu í mælingum og rekstri mælakerfa beggja aðila. Einnig eru sóknarfæri í 

frekari söfnun og miðlun upplýsinga á vefhum. Aukin stærð eykur möguleika á 

hagræðingu í rekstri og samnýtingu tækjabúnaðar, auk þess sem stærri 

stofnun/fyrirtæki ber öflugri tækniþjónustu.

Gögn eru unnin og sett í gagnagrunn með landfræðilegri tengingu svo unnt sé 

að kalla gögn upp með kortagrunni og greina þau á landfræðilegan og tölfræðilegan 

hátt. Bein samlegð yrði á ýmsum sviðum gagnavinnslu, s.s. samþættingu á sviði 

úrvinnsluforrita, gagnagrunna og landfræðilegrar framsetningar og nýtingu gagna með
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nútímaupplýsingatækni. Sívaxandi kröfu samfélagsins um upplýsingar verður einnig 

að mæta með öflugri og vandaðri veftniðlun gagna um þessa þætti í náttúru landsins.

Samlegðar er sömuleiðis að vænta í almennum rekstri, svo sem skrifstofuhaldi, 

rekstri húsnæðis og ekki síst í rekstri starfsstöðva á landsbyggðinni. Samnýting tækja 

og mannafla myndi einnig skila rekstrarlegum ávinningi. Sameinuð stofnun/fyrirtæki 

fengi aukinn efnahagslegan styrk og þyldi sveiflur betur þar sem líklegt er að þær 

yrðu ekki samtímis á öllum starfssviðum stofnunarinnar. Stofnanimar reka báðar 

starfsstöðvar á landsbyggðinni. Vatnamælingar á Egilsstöðum, en Veiðimálastofnun á 

Selfossi, á Hvanneyri í Borgarfirði og í Skagafirði. Við sameiningu aukast verulega 

möguleikar á öflugri og styrkari rekstri slíkra starfsstöðva, bæði hvað varðar faglega 

vinnu og almennan rekstur.

Með sameiningu væri komið á fót stofnun/fyrirtæki er sinnti flestu sem lýtur 

að rannsóknum á náttúrafari í fersku vatni. Fyrir era stofhanir er sjá um allt náttúrufar 

í sjó, Hafrannsóknarstofnun, og á þurru landi, Náttúrufræðistofnun. Hugmyndin að 

sameinaðri vatnafræðistofnun fellur því vel að stofnanafyrirkomulagi ríkisins og 

markar jafnframt skref í átt til þróunar og framfara. Gengið er út frá því að 

stofnunin/fyrirtækið verði rekið á viðskiptalegum grunni og tekjur þess byggi alfarið á 

samningum við ríkið og aðra viðskiptavini þess. Jafnframt er gert ráð fyrir því að 

samningar þessir skili viðunandi framlegð sem standi undir fjárfestingu, afskriftum og 

faglegri þróun.

Eðlilega vakna spumingar þegar breytingar era boðaðar, og við sumum þeirra 

fást ekki svör að svo komnu máli. Starfsfólk óttast um sinn hag meðan óvissa ríkir. 

Til þess að minnka alla óvissu eru reifaðir hér á eftir ýmsir þættir sem taka þarf á við 

sameiningu.

Mikilvægt er að greina helstu veikleika og gera upp helsta fortíðarvanda er 

varðar rannsóknir og gögn. Með því að sameina VM og VMST verður á einni hendi 

flest er viðkemur rannsóknum á köldu ferskvatni. Þá mun koma í ljós hvort 

ákveðnum þáttum hafi ekki verið sinnt sem skyldi, enda málefni vatns á allnokkrum 

stöðum í stjómkerfinu (ráðuneytum). í framhaldi af því þarf að gera rammasamning 

sem tekur á þeim atriðum sem bæta þarf úr. Hluti af slíkum samningi þarf að taka til 

skilgreindra verkefna við að koma eldri gögnum í gagnagrann og gera þau bæði 

sýnileg og aðgengileg í landfræðilegum upplýsingakerfum.

Talsverður kostnaður fylgir sameiningu. Koma þarf starfseminni fyrir í 

sameiginlegu húsnæði og samræma starfið og endurskipuleggja. M.a. þarf að
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endurskipuleggja starfsemi útibúanna og finna þeim styrkan rekstrargrundvöll. Vanda 

þarf vel til verka þannig að öll mikilvægustu svið starfseminnar fái notið sín. Ljóst er 

að einnig þarf að huga að viðhorfum helstu viðskiptahópa og notenda þjónustunnar.

Málefnum stofnunarinnar/fyrirtækisins þarf að fínna heppilegan sess í 

stjómkerfinu. Málefhi Veiðimálastofnunar eru á forræði landbúnaðarráðuneytis, 

málefni Vatnamælinga tilheyra iðnaðarráðuneyti en ákveðnir þættir er lúta að vatni 

eru á hendi umhverfisráðuneytis, þar á meðal væntanleg lögleiðing tilskipunar Evrópu 

um vemdun vistgæða vatns. Önnur ráðuneyti koma einnig við sögu, svo sem 

sjávarútvegsráðuneyti vegna strandsjávar, félagsmálaráðuneyti hvað snertir 

neysluvatn, dómsmálaráðuneyti varðandi almannavá, samgönguráðuneytið vegna 

samgöngumannvirkja, menntamálaráðuneyti hvað snertir rannsóknir og utanríkis- 

ráðuneyti vegna alþjóðasamstarfs. Á vistun þarf að finna lausn, en hugsanlegt er að 

hlutafélag í eigu ríkisins gæti leyst þann vanda, og það rekstarform hentar e.t.v. einnig 

starfseminni. Gera má ráð fyrir að allt núverandi starfsfólk þessara stofnana yrði 

starfsfólk sameinaðrar stofnunar/fyrirtækis. Þá þarf að tryggja fjárhagslega getu 

sameinaðrar stofnunar/fyrirtækis til endur- og símenntunar starfsfólks og eðlilega 

endumýjun sérmenntaðs fólks. Síðast en ekki síst þarf að tryggja að fólk geti varðveitt 

lífeyrisréttindi sín .

Sameining mun kalla á takmarkaðar lagabreytingar strax, bæði á lögum um 

lax- og silungsveiði sem nú eru í endurskoðun, sem og á lögum um Orkustofnun. Þá 

kann að vera nauðsynlegt að breyta einstaka ákvæði í öðrum lögum en það má líklega 

gera síðar.

Samantekt
Meginniðurstöður greiningar Vatnamælinga Orkustofnunar og Veiðimálastofnunar 

leiða í ljós að verulegur ávinningur yrði af sameiningu þessarar starfsemi, sér í lagi ef 

tekið er á þeim atriðum sem að framan er getið. í fyrsta lagi yrði faglegur styrkur 

umtalsvert meiri sem býður upp á betri þjónustu og sóknarfæri innanlands sem utan. í 

öðru lagi yrði fjárhagslegur styrkur nægilegur til að fylgja slíkum áformum eftir. í 

þriðja lagi yrði með sameiningu hægt að finna útibúum viðunandi faglega stöðu og 

rekstrarlegan styrk.

Gera þarf skuldbindandi samninga við ríkið um gmnnrannsóknir. Slíkar 

rannsóknir leiða til nýrrar þekkingar sem nýta má til betri og markvissari ákvarðana 

um nýtingu og/eða vemdun vatnsauðlindarinnar. Verðlagning þjónustunnar þarf að
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vera með þeim hætti að hún standi undir fjárfestingu, afskxiftum og faglegri þróun. 

Hvort tveggja tryggir að stofnunin/fyrirtækið sé ávallt í fararbroddi.

Mikilvægt er að ákvörðun sé tekin fljótt og niðurstaða gerð kunnug þar sem öll 

óvissa getur skaðað starfsemi þessara stofnana. Ef niðurstaðan verður að sameina 

eigi stofnanimar er mikilvægt að gengið sé í málið og aðgerðaáætlun sé gerð, 

samþykkt af ríkisstjóm og kynnt á opinberum vettvangi.
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VIÐAUK11. Samanburður á rekstrarreikningi Vatnamælinga OS og
Veiðimálastofnunar.

28. febrúar 2005 

Upphæðir í þús. kr.
Veiðimálastofnun Vatnamælingar Samtals

2004 2005 2004 2005 2004 2005
Áætlun Áætlun Áætlun

Rekstrartekjur

Fjárveiting 55.500 49.200 0 0 55.500 49.200
Seld þjónusta og styrkir 78.912 90.800 340.939 344.000 419.851 434.800

0 0
Rekstrartekjur alls 134.412 140.000 340.939 344.000 475.351 484.000

Rekstrargjöld

Laun og launatengd gjöld 92.576 94.000 180.366 176.000 272.942 270.000
Annar rekstrarkostnaður 25.269 26.000 55.000 54.000 80.269 80.000
Húsnæðis- og
skrifstofukostnaður 15.000 15.500 49.760 66.600 64.760 82.100
Innri kostnaður 20.240 20.400
Stofnkostnaður 2.101 4.500 29.303 27.000 31.404 31.500

Rekstrargjöld samtals 134.946 140.000 334.669 344.000 469.615 484.000

Mismunur ( -  halli) -534 0 6.270 0

Starfsemi og rekstur

Starfsfólk:
Fastir starfsmenn 18 18 32 32 50
Tímaráðnir starfsmenn 4 2 11 5 7
Vinnustundir 84.234 80.000
Bílafjöldi 5 5 6 6

Húsnæðismál:
Skrifstofurými 390 390 450 1180
Geymslurými 110 110 396 917

7



VIÐAUKI 2. Hugmynd að skipuriti sameiginlegrar stofnunar/fyrirtækis Vatnamælinga OS og Veiðimálastofnunar.
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VIÐAUKI3. Niðurstöður SVÓT greiningar Vatnamælinga OS og
Veiðimálastofnunar.

Styrkleikar:
Hópur1 
Rekstur

Víðara og heilsteyptara starfssvið
Þjónusta á öllu sem viðvíkur vatni (frá mælingum vatns til mats á auðlind)
Samnýting starfsfólks
Hæft starfsfólk á breiðu sviði
Efnahagslegur styrkur aukinn
Viðhalda hlutleysi og trúverðugleika
Hagræðing í stoðþjónustu
Samnýting skrifstofuþjónustu (bókhalds-og símaþjónusta, áætlanir, 
starfsmannahald, bókasafni og mötuneyti)
Samnýting á húsnæði
Samnýting á tölvum, áhöldum, bifreiðum, bátum 
Hagkvæmni í rekstri útibúa
nálægð við kaupendur, þjónusta við svæðið, pólitísk velvild

Hópur 2 
Gagnasöfnun, 
mælingar

Aukin stærð og Qölbreytni verkefna (flóknari verkefni)
Mannafli með Qölbreyttari þekkingu
Fjölbreyttari tækjabúnaður og betri nýting hans til mælinga og sýnatöku 
Einhver samnýting feltferða (t.d. eftirlit og aflestur af mælum, laxateljurum) 
Stoðþjónusta betri -  bókasafn, tölvur, tölfræðingur osfr.
Samnýting mannafla, sérstaklega aðstoðarfólks, bfla, báta og annars búnaðar 
Sveiflujöfnun verkefna og tekna frá tíma til tíma

Hópur 3
Gagnagrunnur,
upplýsingatækni

Fjölbreyttari gögn og verkefni
Aðgangur Veiðimálastofnunar að landfræðilegum upplýsingagrunni 
Samnýting hugbúnaðarleyfa
Rekstrarleg hagnýting vegna kaupa á vélbúnaði og sérþekkingu 
Stærri, öflugri og verðmætari gagnagrunnar 
Styrkur í stærðinni
Aðgangur að sérþekkingu (forriturum)
Samlegð af mörgum verkefnum
Aukin stærð -  auðveldara að vera sýnileg t.d. á netinu
Útjöfnun á sveiflum á milli verkefhasviða
Betri staða í tengslum við alþjóðleg verkefni

Hópur 4 
Fagleg efni

Breiður sérfræðibakgrunnur í flestum þáttum er viðkemur vatnafræði og vatnalíffræði 
Sameinuð stofnun gefúr víðtækari möguleika á alhliða faglegri þjónustu 
Víðtæk þekking og aðgangur að gögnum og sérfræðiþekkingu sem lúta að vatni og vatnalífi 
innan sömu stofnunar
Hagstæð aldursdreifing innan beggja stofnana. Um 50% af starfsfólkinu með master eða 
doktorspróf
Sameining gefúr möguleika á faglegri styrkingu landsbyggðarstarfsemi

9



Veikleikar:
Hópur1 
Rekstur

Ágreiningur um stöðuna á markaði og faglegt stofnanaumhverfi
Fáir stórir viðskiptavinir
Flóknari samþætting og áætlanagerð
Hætta á núningi milli hópa

Hópur 2 
Gagnasöfnun, 
mælingar

Lítil skörun verksviða (líffræði vs. eðlisfræði) ath. sjávarrannsóknir 
Lítil samnýting sérhæfðs tækjabúnaðar
Mismunandi fræðigreinar þ.a.l. ekki hlaupið í skarðið fyrir hvem annan 
Líffræðigögn nýtast starfsemi VMOS lítið en eðlisfr. gögn nýtast VMST 
töluvert
Mismunandi tilgangur gagnasöfnunar? Fræðilegur -  sölumiðaður -  ekki sammála, 
verkefnin verða ekki minna fræðileg né að við setjum minni kröfur um gæði á 
gögnum þó við skilgreinum verkefnin í samningum 
Veiðimálastofnun ætlað að sinna ráðgjöf samkv. lögum en ekki VMOS

Hópur 3
Gagnagrunnur,
upplýsingatækni

Mikill munur er á stöðu Veiðimálastofnunar og Vatnamælinga á sviði GIS 
gagnagrunna og hugbúnaðargerðar, sem getur haft hamlandi áhrif á framfarir 
við viðmót, vefsjár og gagnagrunnstækni. Mikil vinna fólgin í að gagnagrunns- 
taka svo ólík gögn sem hér um ræðir. Veiðimálastofnun er ekki með GlS-kerfl og 
mun það líklega kosta mikla vinnu að aðlaga göng þeirra að slíku kerfi 
Veiðimálastofnun rekur þrjú útibú á landsbyggðinni. Þau þurfa að vera tengd við 
höfuðstöðvar. Kostnaður við rekstur slíkra útibúa er mikill og gæti komið niður á 
annarri vinnu í upplýsingatækni
Stofnanirnar eru á ólíkum sviðum -  fáir snertifletir -  grunnar eru einn af þeim 
Samræming gagnagrunna tímafrek 
Eignarhald á gögnum þarf að skilgreina
Einhver verk geta tapast (sameining getur þýtt áherslubreytingar sem líklegt 
er til lengri tíma)
Hver á á sinna litla manninum, verkum sem sinnt er á Veiðimálastofnun 
og ekki er rukkað fyrir
Munur er milli þess hversu Iangt er farið í ráðgjöf - Trúverðugleiki 
Verður landupplýsingakerfi til og viðhaldið?
Avinningur ekki strax sýnilegur, aðlögun tekur tíma 
Sameinuð stofnun samt lítil og verksvið vítt

Hópur 4 
Fagleg efni

Rannsóknarhefð er ólík á stofnunum, þáttur fræðilegra grunnrannsókna er ríkari á 
Veiðimálastofnun.

Ógnanir:
Hópur1 
Rekstur

Tilhneiging fjárveitingavaldsins til niðurskurðar 
Gagnrýni vegna samkeppnisstöðu sameinaðs fyrirtækis 
Pólitísk afskipti

Hópur 2 
Gagnasöfnun, 
mælingar

Niðurskurður ríkisframlags vegna mikilla útseldra verkefna (verkfræðistofu effect) 
Einkavæðing innan seilingar?
Grunnrannsóknir bornar fyrir borð -  við teljum okkur fyrst og fremst vera í 
grunnrannsóknum en við sinnum svo sem ekki mikið fræðirannsóknum 
Tvær tiltölulega óskyldar einingar í sama húsi með sömu yfirstjórn
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Hópur 3
Gagnagrunnur,
upplýsingatæknl

Hætt við að það hægist á þróun og umbótum, að minnsta kosti í upphafi, þar sem 
áhersla yrði lögð á að aðlaga ólík gögn og kerfi (snýr frekar að OS)
Það þarf að vera tryggt að framlegð verkefna skili sér í þróun í upplýsingatækni. - - 
Verða gagnagrunnar lagðir niður? (Fer eftir stefnumörkun og áherslum í 
nýrri stofnun)
Gagnagrunnar boðnir út og vistaðir úti í bæ
Krafa um spamað/hagræðingu gæti dregið úr faglegri þróun í upplýsingatækni. 
Áherslan verði á þau verk sem selja. Gæti komið niður á faglegri firamþróun 
Flutningur starfsvettvangs milli landshluta

Hópur 4 
Fagleg efni

Hræðsla starfsmanna við niðurskurð á sínu fræðasviði. 
Möguleiki á núningi á milli ólíkra hópa á sameinaðri stofnun 
Eignaform gæti haft áhrif á faglega þróun starfseminnar

Tækifæri:
Hópur1 
Rekstur

Sóknarfæri í erlenda verkefni 
Það er aukin þörf á þjónustu 
Aukin nýting á auðlindunum
Gerjun vegna þverfaglegrar nálgunar á viðfangsefnum 
Aukin krafa um umhverfisþekkingu (nýting, vemd) 
Þróunarverkefni
Fyrirtæki sem sannarlega er rekið á viðskiptagrundvelli

Hópur 2 
Gagnasöfnun, 
mælingar

Að hræra upp í hlutunum er sóknartækifæri eitt útaf fyrir sig
Fremur möguleiki að kaupa sérhæfð dýr mælitæki
Þéttara og kerfisbundnara mælinet eðlisþátta eins og vatnshita og rafleiðni
Ný og fjölbreyttari verkefni
Vatnatilskipun: hægt að gera heildstæða úttekt á vatnafari og vistkerfi valinna 
svæða

Hópur 3
Gagnagrunnur,
upplýsingatækni

Gera þarf ráð fyrir upplýsingamiðlun í öllum verkefnum og yrði hluti af firamlegð 
verkefna notaður í upplýsingamiðlun og gagnagrunna. Upplýsingamiðlun 
getur því verið skilgreindur hluti af kostnaði við verk. Þannig er orðin til krafa um 
að líta á verkefni með öðrum hætti.
Með sameiningu við Veiðimálastofnun gæti orðið viðbót á verkefnum í 
upplýsingatækni. Sem dæmi má nefna nettaðgang í veiðihús, þ.e. aðgang að 
gögnum með vefsjá, og viðmót til innsláttar á nýjum gögnum.
Samræming gagna
Atak f gagnamálum hjá báðum stofnunum
Móta öflugt upplýsingatæknisvið -  samræma sýn -  auka aðgengi að gögnum 
Breytt ásýnd -  Fá nýja ásýnd og ímynd í orkunýtingarmálum - íslands 
umhverfisnýting -  umhverfisvöktun -  skráning og miðlun upplýsinga um 
náttúrufar
Gæti dregið til sín fleiri verkefni
Eykur möguleika á EU /  norrænu / íslensku Qármagni til rannsókna á sviðum 
sem snertast

Hópur 4 
Fagleg efni

Fagleg efling starfseminnar gefur sóknarfæri í verkefnaöflun, bæði innanlands og erlendis. 
Sameining á ólikum ólíkum fagsviðum gefur tækifæri á nýrri hugsunnýjum nálgunum og 
nýjum verkefnum
Meiri efnahagslegur styrkur gefur færi á að fást við stærri verkefni
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