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Hagþjónusta landbúnaðarins, 
Hvanneyri.

28. apríl 2011.

Sjávarútvegs- og landbúnaðamefnd,
B/t Sigrúnar Helgu Sigurjónsdóttur, ritara nefndasviðs Alþingis. 
Sent í tölvupósti á póstfangið: nefndasvid@aithingi.is

Hagþjónustu landbúnaðarins staðfestir móttöku erindis frá nefndasviði Alþingis, dags. 5. apríl 2011, 
f.h. Sjávarútvegs- og landbúnaðamefndar, með ösk um umsögn um 572. mál fyrir 27. apríl n.k.

Á fundi í stjóm stoíhunarinnar þann 13. þ.m., var fjallað um erindi Sjávarútvegs- og landbúnaðar- 
nefndar. í umræðum kom m.a. íram, að stjómin leggur áherslu á og treystir, að verkefnum 
stofnunarinnar verði fundinn viðeignandi samastaður þannig að samfella náist í vinnslu þeirra og að 
vinnsla þeirra verði tryggð. Eins þarf að tryggja varðveislu og aðgengi þeirra einstöku gagnasafna um 
búrekstur sem stoftiunin hefur byggt upp í gegnum árin.

Afdrif starfsfólks stofhimarinnar hvað varðar áframhaldandi vinnu eru ekki til umfjöllunar, en ljóst er 
að það er búsett á Hvanneyrarstað og í næsta nágrenni. Ákjósanlegast væri að það fylgdi 
verkefnunum, t.d. ef þau verða vistuð við Landbúnaðarháskóla íslands á Hvanneyri.

Ofangreindu til staðfestingar,

F.h. stjömar,

Jónas Bjamason, 
forstöðumaður.
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6. Brindifrá nefndasviði Alþingis, dags. 5. apríl 2011 f.h. Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, 
með ósk um umsögn um S72. mál fyrir27. apríl n.k. Forstöðu-maður kynnti framlagt erincii. í 
umræðum kom m.a. fram, að stjórnin ieggur áherslu á og treystir, að verkefnum stofnunarinnar 
verði fundinn viðeignandi samastaður þannig að samfella náist í vinnslu þeirra og að vinnsla þeirra 
verði tryggð. Eins þarf að tryggja varðveislu og aðgengi þeirra einstöku gagnasafna um búrekstur sem 
stofnunin hefur byggt upp í gegnum árin.Afdrif starfsfóiks stofnunarinnar eru ekki til umfjöllunar, en 
Ijóst er að það er búsett á Hvanneyri og í næsta nágrenni. Ákjósaníegast væri ef það fylgdi 
verkefnunum, t.d. með fjarvinnslu eða ef þau verða vistuð vsð Landbúnaðarháskóla ísiands.
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Umsögn stjómar Hagþjónustu iandbúnaðarins.

Ofangreindu til staðfestingar,

Jónas Bjarnason, 
forstöðumaður.

26.4.2011


