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Fjárframlög hins opinbera til matvælarannsókna á fjárlögum hvers árs eru grundvöllur 
þjónustusamnings sem Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (ANR) gerir við Matís ár hvert. 
Þjónustusamningurinn tryggir að fyrir hendi séu innviðir sem gera Islendingum kleift að stunda 
rannsóknir með aukna verðmætasköpun og nýsköpun í þágu atvinnulífsins, matvælaöryggi og 
lýðheilsu að markmiði.

í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2018 er lagt til að lækka framlag til matvælarannsókna (Matís) um 51 
milljón frá árinu 2017 til ársins 2019, úr 441 milljón í 390 milljónir. Tillagan kemur fram á sama tíma 
og lífeyrisskuldbindingar hafa verið auknar um 40 milljónir og mun leiða tii þess að starfsemi Matís 
verður skorin niður til að lágmarka kostnað með áherslu á að skera niður þar sem tekjuöflun er 
minnst, þ.e. samstarf við menntakerfið, ráðgjöf við stjórnvöld og umfangsmiklar/flóknar 
þjónustumælingar vegna matvælaeftirlits. Vegna minni möguleika til eiginfjármögnunar til móts við 
fjármögnun í samkeppnissjóði er viðbúið að hægt verði að sækja minni sértekjur en áður og að 
starfsfólki muni fækka umtalsvert, en launakostnaður er stærsti einstaki kostnaðarliður 
starfseminnar.

Fjármögnun ríkisins á matvælarannsóknum er nauðsynleg til móts við fjármögnun samkeppnissjóða, 
en fyrir hverja krónu sem ríkið leggur til matvælarannsókna sækir starfsfólk Matís 2,6 krónur í sértekj- 
ur, mest í erlenda samkeppnissjóði eins og Florizon 2020, sem skiluðu Matís 481 milljón á árinu 2016 
og íslensku nýsköpunarsamfélagi enn meiru.

Fæðuöryggi og betri lýðheilsa eru með stærstu áskorunum nútímans. Matvælarannsóknir eru lykil- 
þáttur í að takast á við þann vanda, en til þess þarf fjárfestingu. Mikilvægt er að tillögur um 
fjárframlag til matvælarannsókna í fjárlagafrumvarpi 2018 verði endurskoðaðar. Undirrituð veita að 
sjálfsögðu allar frekari upplýsingar um málið.
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Matís hefur starfað í anda Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna frá upphafi, þar sem m.a. er lögð 
áhersla á samvinnu á milli ríkisaðila og fyrirtækja. Starfsemi Matís hefur eflt íslenskt vísindasamfélag, 
en félagið hefur verið leiðandi í alþjóðlegu rannsóknasamstarfi á sviði lífhagkerfisins. Matís hefur lagt 
áherslu á ræktun mannauðs og eflingu nýsköpunarhæfni á íslandi og í því skyni leitast við að brúa bilið 
á milli menntakerfísins og fyrirtækja í matvæla-og líftækniiðnaði. Afraksturinn lýsir sér m.a. í nýjum 
vörum, bættum ferlum og meðferð hráefna, aukinni nýtingu hliðarafurða, hagnýtingu ensíma úr 
náttúru íslands, birtingu yfir 330 ritrýndra vísindagreina, útgáfu leiðbeininga fyrir matvælaiðnaðinn, 
rafrænum handbókum og námskeiðum.

Matís var stofnað á grunni laga nr. 68/2006 um matvælarannsóknir og leggur áherslu á að aðstoða 
viðskiptavini sína við að auka verðmæti, matvælaöryggi og lýðheilsu. Matís er þekkingar- og 
vísindasamfélag sem byggir á rannsóknainnviðum og samstarfi við fyrirtæki og frumkvöðla, með það 
að markmiði að hámarka áhrif fjárfestinga í rannsóknum og nýsköpun innan lífhagkerfisins.

Stærsti einstaki viðskiptavinur Matís hefur ávallt verið ráðuneyti sjávarútvegs- og landbúnaðarmála. Á 
hverju ári hefur Matís gert þjónustusamning við ráðuneytið, sem miðar að fjölbreyttri starfsemi um 
land allt á sviði nýsköpunar og matvælaöryggis, með sterkri tengingu við menntakerfið og atvinnulífið.

Starfsemi Matís hefurvaxið árfrá ári, samhliða vaxandi drifkrafti fyrirtækja ogfrumkvöðla í nýsköpun 
og vöruþróun og auknum kröfum um matvælaöryggi til að tryggja útflutningshagsmuni og 
neytendavernd. Hin mikla aukning á starfsemi Matís hefur í reynd myndað skattspor sem er 
eftirtektarvert og nauðsynlegt að halda á lofti, en Matís nýtir fjárframlag hins opinbera m.a. til 
mótfjármögnunar innlendra og alþjóðlegra samkeppnissjóða. Við stofnun gat Matís nýtt um 43% 
þjónustusamningsins til fjármögnunar rannsókna- og þróunarverkefna og nauðsynlegrar uppbyggingar 
rannsóknainnviða. Árið 2016, þegar upphæð þjónustusamnings við ANR var 435 milljónir, var það 
hlutfall komið niður í 18%, en það ár greiddi Matís 350 milljónir í skatta og önnur opinber gjöld. 
Sértekjur ársins 2016 voru 1180 milljónir, þ.a. 481 milljón úr erlendum samkeppnissjóðum, samanborið 
við 514 milljóna sértekjur árið 2007.



Þjónustusam ningur Matís og ANR
Fjárframlög hins opinbera til matvælarannsókna á fjárlögum hvers árs eru grundvöllur 
þjónustusamnings sem Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiö (ANR) gerir við Matís ár hvert. 
Þjónustusamningurinn tryggir að fyrir hendi séu innviðir sem gera íslendingum kleift að stunda 
rannsóknir með aukna verðmætasköpun og nýsköpun í þágu atvinnulífsins, matvælaöryggi og lýðheilsu 
að markmiði.

Þjónustusamningur ANR og Matís hljóðaði upp á 441 milljón árið 2017 og tók til:

Rannsókna og nýsköpunar í þágu atvinnulífsins 
Lýðheilsurannsókna

• Matvælaöryggisrannsókna 
Brú milli háskóla og atvinnulífs 
Starfsemi á landsbyggðinni

• Aðkeyptrar sérfræðiþjónustu (að hámarki 4,4 milljónir innan ramma samnings)

Lengi hefur verið unnið út frá 10 ára rekstraráætlun sem sett var fram í aðdraganda stofnunar Matís,
árið 2006. í rekstraráætluninni var ráðgert að uppsafnað tap Matís árið 2016 yrði 205 milljónir á
verðlagi þess árs. Niðurstaðan er hins vegar sú að uppsafnað eigið fé félagsins er 142 milljónir umfram 
upphaflegt hlutafé. í rekstraráætluninni var ráðgert að þrír ríkisaðilar; Matvælastofnun (upphaflega 
Umhverfisstofnun), Nýsköpunarmiðstöð (upphaflega Iðntæknistofnun) og Landbúnaðarháskólinn á 
Hvanneyri, keyptu þjónustu af Matís að jafnvirði 51 milljón króna árið 2007 og að þau viðskipti myndu 
aukast um 1% ár frá ári. Áætlunin byggðist á að Matís aðstoðaði ríkisaðilana við að uppfylla skyldur 
sínart.d. varðandi matvælaöryggi. Þau áform gengu ekki eftir. Ef af áætluðum viðskiptum hefði orðið 
hefðu þau numið 89,5 milljónum árið 2016 á verðlagi þess árs. Viðskiptin urðu mest 35,4 milljónir árið 
2007, en þeim lauk árið 2012, þegar Matvælastofnun sagði upp samningi um forgangsþjónustu í kjölfar 
aðhaldskrafna.

Skjót viðbrögð skipta meginmáli þegar matvælavá þer að garði. Viðbragðshæfni Matís, sem byggir á 
vel þjálfuðu starfsfólki, innviðum og faggiltum mæliaðferðum, gerir Matvælastofnun og 
Heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga kleift að rækja það hlutverk sitt að tryggja öryggi og gæði matvæla og 
stuðla þannig að neytendavernd á íslandi og tryggja útflutningshagsmuni.

Matvælastofnun hefur frá 2012 ekki greitt fyrir forgangsþjónustu, en forgangs- og öryggisþjónustu 
Matís vegna matvælaöryggis var ætlað að tryggja forgang eftirlitsaðila að öryggisþjónustu í tilfelli 
matarsýkinga. Slíkt krefst sérstakrar þjálfunar starfsfólks Matís, sívirkrar endurmenntunar og stöðugs 
þjónustuframboðs með tilheyrandi fjármunabindingu í rekstrarvöru, aðferðum og faggildingu til að 
uppfylla skilyrði um almennar kröfur um starfsemi rannsóknastofa eins og þær eru tilgreindar í 
Evrópustaðli IST EN ISO/IEC 17025 og í reglum OECD um vönduð rannsóknastofuvinnubrögð.

Við stofnun Matís, þegar þrír ríkisaðilar voru sameinaðir í nýtt opinbert hlutafélag, fylgdu skyldur 
forvera Matís gagnvart starfsfólki, hvað varðar greiðslur í Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins deildir A og 
deild B, með inn í hið nýja félag. Með ákvörðunum og lagabreytingum í tengslum við SALEK- 
samkomulagið eru auknar lífeyrisskuldbindingar lagðar á Matís sem nema um 40,7 milljónum á verðlagi 
ársins 2017.

Framlagt fjárlagafrumvarp 2018 felur í sér 51 milljóna lækkun á framlögum til matvælarannsókna, en 
þar er lagt til að felld verði niður tímabundin viðbótarframlög til matvælarannsókna. 
Þjónustusamningur ANR við Matís lækki þar með úr 441 milljón árið 2017 í 390 milljónir árið 2019. Þar 
sem Matís hefur nýtt þá fjármuni til móts við styrki samkeppnissjóða, er Ijóst að aðhaldsáhrif
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niðurskurðarins eru mun meiri. Árið 2016 sótti Matís 1180 milljónir í sértekjur, eða 2,6 krónur fyrir 
hverja krónu í þjónustusamningnum. Ef gengið er út frá sömu forsendum, mun ráðgerður 
niðurskurður, ásamt ofangreindum álögum vegna lífeyrisskuldbindinga, hafa í för með sér um 179 
milljón króna lakari rekstrarniðurstöðu árið 2019 en árið 2016 (mynd 1).

Upphæð þjónustusamningsog áfkoma Matis 2007-2019 1 Sértekjur Matís 2007 2015 og vsentaf sertekjur 2018 2019

Mynd 1. Rekstur Matis og vænt áhrif niðurskurðartillagna i fjárlagafrumvarpi 2018.
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Afrakstur starfsemi Matís
Samstarf Matís við háskóla ogfyrirtæki hefur leitt til útskriftar 23 doktora og yfir 60 meistaranemenda, 
sem gengið hafa brúnafrá háskólum til íslensks atvinnulífs ígegnum verkefni hjá Matís. Samstarf Matís 
og Háskóla íslands um uppbyggingu meistaranáms í matvælafræðum við HÍ með sterkri tengingu við 
atvinnulífið, hefur hlotið viðurkenningu Matvæla- og næringarfræðafélags íslands. Með samstarfinu 
hefur matvælafræði eflst til muna á íslandi og samhliða því nýsköpunargeta íslenskra fyrirtækja verið 
byggð upp. Matís hefur jafnframt gert ófáum meistara- og doktorsnemendum í verkfræði kleift að fá 
innsýn í framleiðslu sjávar- og landbúnaðarafurða og að taka þátt í hagnýtingu tækniþróunar í þessum 
greinum til að auka framleiðni og stunda vöruþróun. Samstarf við Háskóla íslands er einnig víðtækt á 
öðrum sviðum, t.a.m. örverufræði, erfðafræði, líffræði og næringarfræði.

Matís hefurfrá upphafi komið að Sjávarútvegsskóla háskóla Sameinuðu þjóðanna (UNU-FTP) og rekur 
þá einu línu sem starfrækt hefur verið óslitið frá upphafi UNU-FTP. Samtals hafa yfir 100 nemendur 
notið leiðsagnar starfsmanna Matís á gæðalínu UNU-FTP, sem stuðlar að bættum alþjóðlegum 
samskiptum og byggir um leið upp færni í þróunarlöndum.

Matís kennir vinnslutækni við Háskólann á Akureyri (HA) og er námið burðarstólpi í kennslu í 
sjávarútvegsfræðum. Þá tekur Matís þátt í haftengdu nýsköpunarnámi sem staðsett er í 
Vestmannaeyjum og rekið er í samstarfi Háskólann í Reykjavík (HR) og HA. Þá er nemendum í nýsköpun 
við HR ár hvert beint til starfsmanna Matís og ýmsir háskólar leita ítrekað eftir ýmiskonar 
sérfræðiþekkingu starfsmanna Matís, vegna kennslu og nemendaverkefna.

Eftirspurn eftir heilnæmum matvælum fer vaxandi á heimsvísu. Auðlindir íslendinga henta til 
matvælaframleiðslu og er mikilvægt að efla þekkingu á virðiskeðjum afurða sem unnar eru úr þeim til 
að þróa efnahagslífið frá frumframleiðslu til úrvinnslu og verðmætasköpunar. í þessu samhengi er 
lykilatriði að viðtakendur þekkingar séu sem víðast í atvinnulífinu, um allt land. Matís hefur lagt áherslu 
á uppbyggingu færni í tengslum við framleiðslu, þróun og sölu matvæla og í þeim tilgangi ráðið fjölda 
ungra vísindamanna og byggt upp starfsstöðvar um allt land í samstarfi við fyrirtæki og sveitarfélög, 
þrátt fyrir brotakennda fjármögnun og aukna þörf fyrir miðlæga innviði vegna áherslna alþjóðlegra 
samkeppnissjóða. í dag eru fyrrverandi starfsmenn Matís og útskrifaðir nemendur sem tengst hafa 
Matís leiðandi í nýsköpun íslenskra matvæla-og tæknifyrirtækja um allt land.

Starfsemi Matís miðar að verðmætasköpun í lífhagkerfinu, bættu matvælaöryggi og bættri lýðheilsu. 
Áhersla hefur verið lögð á verðmætaaukningu sjávarafurða í anda AVS rannsóknasjóðs (Aukið 
Verðmæti Sjávarfangs). Þannig er Matís í fararbroddi fjölmargra fyrirtækja og ríkisaðila sem hafa átt 
þátt í aukinni verðmætasköpun úr hverju veiddu tonni afla, um 145% frá árinu 2003 fram til 2016. Matís 
hefur sótt í samkeppnissjóði til að fjármagna rannsókna- og þróunarstarf sitt í samstarfi við fyrirtæki 
og stofnanir og eru alþjóðlegir rannsóknasjóðir fyrirferðarmiklir í fjármögnun félagsins. Þar gegnir 
Horizon 2020 rannsóknaáætlun Evrópu veigamestu hlutverki, en Matís hefur fengið 14,3% af þeim 
fjármunum sem komið hafa í gegnum Horizon 2020 til íslands, næst á eftir Háskóla íslands sem fengið 
hefur 20,1% af Horizon 2020 fjármunum sem veitt hefur verið til íslenskra aðila. Sókn Matís í Horizon 
2020 nýtist íslenskum fyrirtækjum og stofnunum með beinum hætti, t.d. eru 70% af því fjármagni sem 
runnið hefur til Hafrannsóknastofnunar úr Horizon 2020 til komin vegna þátttöku UNU-FTP í FarFish 
verkefninu sem Matís leiðir.

Fagleg ráðgjöf Matís, t.a.m. á sviði meðferðar afla og annarra hráefna, gegnir veigamiklu hlutverki fyrir 
ráðuneyti sjávarútvegs- og landbúnaðarmála. Takmörkuð fjármögnun Matís hefur leitt til þess að 
fagleg ráðgjöf hefur í raun verið kostuð að nokkru leyti með annarri starfsemi og hafa niðurstöður 
alþjóðlegra rannsóknaverkefna til dæmis skipt miklu máli í því samhengi. Verði möguleikum Matís til
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að sækja fjármuni í samkeppnissjóði settar skorður með takmarkaðri getu á mótfjármögnun, er hætt 
við að geta til faglegrar ráðgjafar við stjórnsýsluna muni takmarkast verulega.

Frá stofnun Matís hefur verið lögð áhersla á ábyrgan rekstur og mat á afrakstri starfseminnar út frá 
raunhæfum mælikvörðum sem skipta máli fyrir starfsmenn og viðskiptavini. Þekkingarvísitala, sem 
metur fræðilegan afrakstur og þekkingu starfsmanna, hefur verið mæld frá upphafi. Síðustu misseri 
hefur augum sérstaklega verið beint að því að mælikvarðar tengist áherslum viðskiptavina félagsins. 
Þannig er t.d. horft til eftirspurnar eftir ráðgjöf, fjölda nýrra vara sem starfsmenn koma að þróun á, 
aðkomu að stefnumótun o.fl. í þessu samhengi má t.d. benda á að starfsmenn Matís hafa verið virkir 
í stefnumótun atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Vísinda-og tækniráði, mótun 
aðgerðaáætlunar um loftslagsmál, mótun byggðaáætlunar o.fl.

1993 1998 2003 2008 2013 2016

Mynd 2. Frá stofnun AVS sjóðsins árið 2003 (og Tækniþróunarsjóðs á rið 2004) hofa verðmæti hvers tonns afveiddum afio 
aukist um 145%. Á sama tíma hefur visitala sjávarafurða i heiminum hækkað um 51%. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins og 
siðar Matis hafo verið leiðandi ifjölmörgum rannsókna- og nýsköpunarverkefnum sem aukið hafa verðmætí sjávorafla og 
fjórmögnuð hafa verið afislenskum og alþjóðlegum samkeppnissjóðum.

4



Sóknarfæri tengd starfsemi Matís
ísland er land tækifæra í sjálfbærri hagnýtingu hreinnar náttúru, t.d. með framleiðslu heilnæmra 
matvæla og virkra lífefna og með að byggja undir upplifun af neyslu matvæla okkar íslendinga, hér 
heima og erlendis. Mikilvægt erfyrir ísland að fylgja tæknilegri þróun á heimsvísu til að tryggja lífskjör 
í landinu. Fjórða iðnbyltingin er hafin og miklar tæknilegar umbyltingar eru fram undan með örum 
breytingum á sviði matvæla og líftækni. Til að viðhalda samkeppnishæfni landsins m.t.t. þróunar á 
þessu sviði og til að sækja á ný mið þarf að fjárfesta umtalsvert í innviðum og mannauði. 
Fjárfestingageta í nýjum innviðum til að takast á við þær miklu tæknilegu umbyltingar sem eru fram 
undan er ekki fyrir hendi og er hætt við að ísland dragist aftur úr öðrum löndum að öðru óbreyttu.

Til þess að ísland haldi leiðandi hlutverki í nýtingu sjávarafurða þarf að bæta innviði svo fyrirtæki í 
lífhagkerfinu geti þróast enn frekar og skapað nýjar vörur og þjónustu. í þessu samhengi má nefna að í 
nágrannalöndum okkarer lögð áhersla á uppbyggingu miðlægra lífmassavera (e. Biorefinery) þarsem 
hægt er að magna (e. scate up) framleiðsluferla til undirbúnings framleiðslu verðmætra afurða í 
lífhagkerfinu með fullnýtingu og verðmætaaukningu að leiðarljósi. Slík uppbygging er kostnaðarsöm en 
er mikilvæg framþróun lífhagkerfisins og getur skapað ótal tækifæri fyrir ísland.

Matís hefur um árabil unnið með bændum, sláturleyfishöfum og frumkvöðlum sem tengjast 
landbúnaði. Matís þekkir metnaðinn sem er að finna í íslenskum landbúnaði og hann á að virkja. Með 
því að horfa til reynslunnar af AVS sjóðnum, styrkja rannsóknastarf og tengja virðiskeðju 
landbúnaðarafurða betursaman, er hægt að margfalda verðmætasköpun á grunni landbúnaðarafurða, 
lækka kostnað við framleiðsluna, auka framlegð bænda og þannig stuðla að jákvæðri byggðaþróun um 
land allt. Vöruþróun, beiting líftækni, hagnýting rekjanleika, uppbygging sterkrar ímyndar á grunni 
rannsókna á umhverfisálagi og hreinleika íslenskrar náttúru og bein sala bænda til neytenda eru 
borðleggjandi tækifæri fyrir íslenskan landbúnað. í tengslum við vöxt ferðaþjónustu á íslandi felast 
tækifæri í þróun staðbundinna matvæla, matarminjagripa og upplifunar í tengslum við íslenskan 
matarauð.

Lífhagkerfi norðurslóða geta jafnframt nýtt reynsluna af nýsköpun í íslenskum sjávarútvegi og þætti 
Matís í þeirri þróun. I þessu samhengi er vert að benda á nýlega viljayfirlýsingu Matís og 
sjávarútvegsráðherra Færeyinga, Högna Hoydal, en Færeyingar hafa sett á stefnuskrána að byggja þar 
í landi upp „Matis lignende institution". Með samþættingu og áherslu á brúarsmíð getur Matís eflt aðra 
ríkisaðila og stuðlað að því að ríkisaðilar sem heyra undir og hafa samskipti við ANR skipi landslið 
þjónustu við atvinnulíf og samfélag.

Opinber framlög til matvælarannsókna nýtast við öflun erlendra sértekna til rannsókna og þróunar á 
íslandi, hjá fyrirtækjum, Matís og öðrum ríkisaðilum. Rannsóknaáætlun Evrópu, Horizon 2020, styrkti 
EIT FOOD nýlega um 400 milljón evrur. Matís er meðal 50 fyrirtækja og stofnana sem urðu hlutskörpust 
í samkeppni um þessa fjárfestingu, sem ætlað er að umbylta evrópskum matvælaiðnaði á 7 árum. 
Krafist er 1200 milljón evra mótfjármögnunar. EIT Climate er samskonar verkefni, en Matís hélt nú 
nýverið „Climathon" (samkeppni um tillögur til úrbóta í loftslagsmálum) tengt því verkefni. Fyrirséð er 
að aukin áhersla verði á stór verkefni og mótfjármögnun þeirra innan rannsóknaáætlunar Evrópu.

Matvælaöryggi erforsenda verðmætasköpunar í matvælaiðnaði. Til að stuðla að matvælaöryggi þarf 
að endurskoða fyrirkomulag áhættumats, auka vöktun á áhættuþáttum matvælaöryggis og 
framkvæma áhættumat vegna fisksjúkdóma, sbr. fjármálaáætlun 2018-2022. Staðfesta þarf 
fullyrðingar um lyfjaþol baktería á Islandi og þróun þess með vísindalegum og alþjóðlega viðurkenndum 
aðferðum. Vöktun er mikilvægur þáttur í áhættumati og er mikilvægt að vakta hreinleika þess 
umhverfis sem matvæli eiga uppruna sinn að rekja í. Jafnframt þarf að vakta þær afurðir sem seldar 
eru innanlands og fluttar eru út til að varðveita og byggja upp orðspor okkar í milliríkjaviðskiptum. Fyrir
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ímynd íslands sem fiskveiðiþjóðar er mikilvægt að fylgjast með áhættuþáttum tengdum hafinu s.s. 
plastmengun, efnamengun ogsúrnun sjávar.

Haldgóð þekking á ástandi nytjastofna í hafinu umhverfis ísland er frumskilyrði þess að ástunda 
sjálfbæra verðmætasköpun ívirðiskeðju sjávarfangs. Með markvissri hagnýtingu rekjanleika ísamspili 
við aukna vél- og sjálfvirknivæðingu verður til mikið magn upplýsinga daglega um borð í fiskiskipum og 
við fiskverkun. Rafræn skráning upplýsinga er daglegt brauð. Fyrirtæki sem þjónusta sjávarútveg hafa 
skapað sér verðmæti með markvissu utanumhaldi um upplýsingar og í framsæknum fiskvinnslum 
landsins eru röntgenmyndir teknar af meirihluta þess afla sem tekinn er til vinnslu. Matís hefur tekið 
virkan þátt í þessari þróun og er vel til þess fallið að stuðla að aukinni hagnýtingu rekjanleika og gagna 
í virðiskeðju sjávarfangs til umbóta í eftirliti, veiði- og framleiðslustjórnun og upprunamiðlun til 
neytenda, sem áhersla var lögð á í stefnumótun atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins veturinn 
2016-2017. Rekjanleika má hagnýta með sambærilegum hætti ívirðiskeðju landbúnaðar.

Virk þátttaka íslands í rannsóknaáætlun Evrópu, Horizon 2020 hefur m.a. haft áhrif á stefnumótun 
rannsóknaáætlunarinnar. Starfsmenn Matís, sem tilnefndir hafa verið af Rannís til þátttöku í 
stjórnarnefndum Horizon 2020, hafa gætt þess að möguleikar íslands til þátttöku í verkefnum séu ekki 
skertir og hafa haldið hagsmunum haftengdrar nýsköpunar á lofti. Tækifæri felast í viðlíka aðkomu að 
mótun verkefna ítengslum við þróunarsamvinnu. Sjávarútvegsháskóli sameinuðu þjóðanna (UNU-FTP) 
getur gegnt enn mikilvægara hlutverki í þróunarsamvinnu og styrkt starfsemi Matís og annarra 
ríkisaðila sem að UNU-FTP standa. Nánari samvinna Matís og UNU-FTP getur jafnframt greitt götu 
íslenskra fyrirtækja á erlendum mörkuðum, svo sem nýleg dæmi um samskipti Nígeríu og íslands sanna.

Horfa þarf til samlegðaráhrifa milli ríkisaðila til að bæta þjónustu gagnvart landbúnaði og fiskeldi og er 
í því samhengi bent á mikilvægi þess að fyrir hendi séu á íslandi innviðir til að rannsaka og bregðast við 
vá varðandi dýraheilbrigði. í tillögum starfshóps um endurskoðun löggjafar um dýrasjúkdóma og 
dýralækna1 er lögð áhersla á að fyrir hendi sé öflug eining sem sinnir rannsóknum, ráðgjöf og 
áhættumati vegna dýrasjúkdóma og stuðli með því að góðri heilbrigðisstöðu dýra, skjótri greiningu 
sjúkdóma og faglegri ráðgjöf og endurmenntun dýralækna, m.a. á sviði erfðafræði. í þessu samhengi 
skiptir miklu að sérþekking sé aðgengileg, góð aðstaða og búnaður til að annast grunn- og 
þjónusturannsóknir, sjúkdómsgreiningar, ráðgjöf og áhættumat. Náið samstarf við Matvælastofnun og 
háskólaumhverfið er jafnframt mikilvægt. Þá leggur starfshópurinn áherslu á að ráðuneyti 
landbúnaðarmála fari með málefni viðkomandi ríkisaðila, sem sé óháður þeim stofnunum sem fara 
með opinbera stjórnsýslu. Ljóst má vera að aukið samstarf og samþætting Matís og Tilraunastöðvar 
Háskóla íslands að Keldum getur skipt miklu máli í þessu samhengi, en eitt af hlutverkum Keldna er skv. 
lögum að taka þátt í rannsókna- og þróunarvinnu í þágu líftækni og líftækniiðnaðar í landinu, sem hefur 
verið í verkahring Matís frá stofnun.

Að lokum er bent á þau tækifæri sem felast í aukinni áherslu á vöruþróun heilnæmra matvæla á íslandi. 
Heilbrigðiskostnaður hefurfarið hratt vaxandi og er mikilvægt að hugað sé að fyrirbyggjandi aðgerðum, 
lögð sé áhersla á lýðheilsu fremuren lagfæringar á brotakenndu heilsufari borgaranna í Ijósi vaxandi 
og íþyngjandi vægis lífstílstengdra sjúkdóma. Þróun heilnæmra matvæla og innihaldsefna gegnir 
lykilhlutverki í þessu samhengi.

1 (https://w w w .stiornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?item id=bl231333-b400-lle7-9420-005056bc530c)
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Rekstur Matís hefur gengið vel og skilað samfélaginu ríkulegri ávöxtun, þrátt fyrir forsendubrest 
varðandi grunnfjármögnun Matís miðað við það sem lagt var upp með við stofnun félagsins. Afrakstur 
starfsemi byggir að Matís að verulegu leyti á öflun sértekna, sem hefur gengið ve l, en eftir stendur að 
grunnfjármögnun Matís hefur verið takmörkuð sé t.d. litið til hliðstæðra stofnana.

Matís hefur byggt upp alþjóðlegt orðspor með rannsókna- og nýsköpunarstarfi, brúað bil milli 
fyrirtækja og háskóla, byggt upp námslínur, aðstoðað frumkvöðla, birt fjölda vísindagreina og stuðlað 
að því að ísland telst leiðandi í málefnum hafsins, þrátt fyrir takmarkaða grunnfjármögnun og hefur 
metnaðarfull sókn starfsmanna félagsins í innlenda og alþjóðlega samkeppnissjóði gegnt þar 
lykilhlutverki. Fjármögnun ríkisins er nauðsynleg til móts við fjármögnun samkeppnissjóða og er 
mikilvægt að tekin verði strax afstaða til þess hvergrunnfjármögnun Matís skal vera. í því samhengi er 
vísað til tillagna í næsta kafla þessa minnisblaðs.

Uppbygging Matís á mæliþjónustu og rannsóknagetu erforsenda þess að alþjóðlegar kröfurséu 
uppfylltar og útflutningshagsmunir þannig tryggðir. Sama máli gegnir um neytendavernd á íslandi.
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I. Niðurskurður - Óbreytt fjárlagafrumvarp 2018
Framlag til matvælarannsókna verði í samræmi við fjárlagafrumvarp 2018; upphæð 
þjónustusamnings árið 2018 verði 425 milljónir.

Tillagan felur í sér undanhald. Starfsemi Matís verður skorin niður til að lágmarka kostnað og 
lögð áhersla á að skera niður þar sem tekjuöflun er minnst, þ.e. samstarf við menntakerfið, 
ráðgjöf við stjórnvöld og umfangsmiklar/flóknar þjónustumælingar vegna matvælaeftirlits.

Vegna minni möguleika til mótfjármögnunar samkeppnissjóða er viðbúið að hægt verði að 
sækja minni sértekjur en áður og að starfsfólki muni fækka umtalsvert, en launakostnaður er 
stærsti einstaki kostnaðarliður starfseminnar.

II. Óbreytt starfsemi - traustari grunnur
Framlag ANR til Matís með þjónustusamningi 2018 verði 739 milljónir, þ.e. hækkun á framlagi 
til matvælarannsókna um 298 milljónir frá 2017. Flækkunin skiptist svo sem hér segir:
a) 168 milljónir bætast við fjárframlag til matvælarannsókna þannig að Matís geti varið 

40% þjónustusamnings til rannsókna og þróunar (eftir greiðslu opinberra gjalda), sem 
er sama hlutfall og gert var ráð fyrir við stofnun félagsins. Matís gat á árinu 2016 
einungis varið 18% af upphæð þjónustusamningsins til rannsókna og þróunar þegar 
tekið er tillit til greiðslu opinberra gjalda.

b) 40 milljóna framlag komi til móts við hækkaðar lífeyrisskuldbindingar.
c) 90 milljónir bætist við vegna framlaga annarra ríkisaðila sem gert var ráð fyrir við 

stofnun Matís, en hafa ekki gengið eftir. Framlag þetta sé stefnumótandi og miðist að 
áherslum ráðuneytisins á hverjum tíma, s.s. nýsköpun og vöruþróun tengd landbúnaði, 
samvinnu og samþættingu Matís við aðra ríkisaðila, áhættumat tengt matvælaöryggi 
og neytendavernd, útflutningshagsmunum matvælaframleiðenda o.fl.

Lagt er til að framkvæmt verði afrakstursmat á starfsemi Matís, þar sem metin verði 
sértekjuöflun, þjónusta við menntakerfið og frumkvöðla og gæði vísindastarfs í alþjóðlegu 
samhengi.

Tillagan felur í sér möguleika á áframhaldandi þróttmikilli starfsemi Matís. Bættar 
rekstrarforsendurgefa starfsfólki kost á að sækja sértekjur með svipuðum krafti og verið hefur 
og þannig efla íslenskt nýsköpunarsamfélag.

III. Aukinn slagkraftur ríkisaðila á traustum grunni
Framlag ANR til Matís með þjónustusamningi 2018 verði 1.055,2 milljónir. Umfram tillögu II) 
verði starfsemi Tilraunastöðvar Háskólans að Keldum samtvinnuð rekstri Matís og fjármagn 
(316,2 milljónir) sem rennur þangað af fjárlögum, bætt við þjónustusamning Matís.

Tillagan felur í sér mikilvægt skref til langtímauppbyggingar á sviði matvælaöryggis, 
dýravelferðar og neytendaverndar á íslandi.

Bættar rekstrarforsendur og samlegðaráhrif gefa starfsfólki kost á að sækja sértekjur af krafti 
í breiðara fagsvið en áður hefur verið. Matvælaöryggi er samþætt nýsköpun með nýjum hætti 
og íslensku rannsókna- og nýsköpunarsamfélagi á sviði lífhagkerfisins gert kleift að byggjast 
upp til að takast á við framtíðaráskoranir og fyrirsjáanlegar tæknilegar umbyltingar.
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