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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun fyrir árin 2020-2024, 750.
mál.

Fjármálaáætlun 2020-2024 var kynnt í mars sl. og leggur grunn að fjárveitingum og þar með 
rekstri og verkefnum Hafrannsóknastofnunar næstu árin.

Markmiðum ríkisstjómarinnar skv. fjármálaáætlun er lýst á eftirfarandi hátt hvað viðkemur 
kafla 13.2. Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi og fiskeldi. Eins og hér kemur fram 
er lögð áhersla á öflugar hafrannsóknir, sjálfbæra nýtingu hafsvæða fýrir fiskeldi og eflingu 
gmnnrannsókna.

Úr fjármálaáætlun 2020-2024

1. Sjálfbær nýting fiskstofha. Öfhigar hafiannsóknir em grunnur þess að stjómvöld fái 
bestu vísindalegu ráðgjöf til að nýting lifandi auðlinda hafsins i lengd og bráð sé 
sjálfbær. Stefiia um sjálfbærar fiskveiðar á íslandi hefiir leitt til minni sóknai' og minni 
áhrifa á vistkerfi hafsins. Vísindaráðgjöf um einstaka stofiia byggist á stofimiælingum 
og stofiunati og nú er nær allur afli íslenskra skipa. sem veiddur er innan landhelgi. úi' 
stofiium semráðgjöf liggur fyrir lun. Vísindaaðferðir eiu í sífelldri þróun ásamt endur- 
skoðun aflareglna mikilvægustunytjastofiianna. líkt og ýsu og þorsks.

2. Sjálfbær nýting hafsvæða fyrir fiskeldi. Sjálfbær vöxtur fiskeldis krefst þess að metið 
sé hversu mikið eldi einstök hafsvæði bera. Vöktun þarf á lífrænt álag hafsvæða og 
vistkeifisáhrifa eldisins og meta áhættu vegna hugsanlegrar erfðablöndunai' fi'á laxeldi 
á náttúrulega laxastofiia.

3. Efling gnumrannsókna. íslensk stjómvöld hafa skuldbmidið sig á alþjóöavettvangi til 
að nýta lifandi auðlindii' hafsins í samræmi við varúðamálgun. Gstkeifisnálsiui og 
sjálfbæmi og til þess þarf góðar gninnrannsóknir á vistkeifi hafsins og álu'ifiun veiða 
og eldis á vistkerfíð. t.d. hafsbotninn Loftslagsbreytingar með breytingu hafstraimia og 
súrnunar hafsins hafa margr'ísleg áluif á vistkerfi hafsins. Miklai' breytingar eiga sér nú 
staö á íslenskum hafsvæðum semkalla á aukna vöktun og grannrannsóknir. Hafsúaimi- 
ar era að breytast og einnig lunhverfisskilyi'ði sjávar semhefur áluif á nytjastofiia. bæði 
útbreiðslu þehra og stofastærð.

Markmið

Hafrannsóknastofnun I Kt. 470616-0830 I Skúlagötu 4 1101 Reykjavík 
Sími: 575 2000 l Fax: 575 2001 I hafogvatn@ hafogvatn.is
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Fjármögnun vegna verkefna Hafrannsóknastofnunar er ekki sérstaklega tilgreind í 
ijármálaáætlun. Þó kemur fram að auka eigi fjárveitingu um sem nemur 150 m.kr. sem kemur 
til móts við lækkun sértekna úr Verkefnasjóði upp á sömu fjárhæð. Þar með er búið að tryggja 
stofnuninni 400 m.kr. fjárveitingu á ári í stað þess að stofnunin sé háð ótryggum tekjum úr 
Verkefnasjóði. Hins vegar hækka ekki fjárveitingar til stofnunarinnar með þessu móti en 
tryggt að þær lækki ekki af þessum sökum.

Þegar útgjaldarammi 13.2. Rannsóknir, þróun og nýsköpun í sjávarútvegi og fiskeldi er 
sundurliðaður nánar skv. töflum með ijármálaáætlun má sjá að gert er ráð fyrir umtalsverði 
lækkun fjárveitinga í rekstur og millifærslur málaflokksins alls. Þar sem rekstur 
Hafrannsóknstofnunar er stór hluti af málaflokknum hlýtur það að þýða að gert sé ráð fýrir 
minni fjárveitingum til verkefna Hafrannsóknastofnunar á næstu árum. Uppsöfnuð lækkun 
2020 -  2022 nemur 503 m.kr. sem hefur væntanlega veruleg áhrif á rekstur og rannsóknir 
Hafrannsóknastofnunar. Fyrrgreind 150 m.kr. leiðrétting hefur því litla þýðingu til lengri tíma 
litið
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í febrúar sl. var skipaðar starfshópur til að greina rekstur Hafrannsóknastofnunar með 
fulltrúum fjármálaráðuneytis, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis og Hafrannsóknastofnunar. 
Starfshópurinn skilaði skýrslu sinni til ráðherra 11. mars sl. í skilabréfi starfshópsins kemur 
eftirfarandi fram:

„Rekstrarvandi Hafrannsóknastofnunar er í grunninn tvíþættur þ.e.a.s. minnkun sértekna og 
að ekki er hægt að draga úr útgjöldum til grunnrannsókna á nytjastofnum og umhverfi. 
Sértekjur hafa lækkað umtalsvert síðustu árin með beinum hætti en einnig hefur aukið á 
vandann að hækkun sértekna skv. fjárlögum hefur ekki verið framkvæmanleg.

Stofnunin hefur þó aflað sér viðbótartekna á síðustu árum með leigu á rannsóknaskipinu Ama 
Friðrikssyni og með eldi á hrognkelsum og sölu þeiiTa til laxeldisíýrirtækja til aflúsunar laxa. 
Þessar sértekjur er þó ekki hægt að treysta á til framtíðar þar sem um tilfallandi leigu er að 
ræða og innlend fýrirtæki eru komin með umfangsmikinn rekstur í hrognkelsaframleiðslu. 
Vandamál stofnunarinnar er hins vegar að hún, miðað við óbreytta fjármögnun, er orðin háð 
þessum tekjum. Sama má segja um aukna sókn stofnunarinnar í erlenda sem innlenda styrki.



Árleg hagræðingarkrafa, uppreiknuð hækkun sértekna og aukinn sókn í sértekjur leiðir til þess 
að stærri hluti starfseminnar fer í sértekjuverkefni og að sama skapi minni hluti í 
grunnrannsóknir. Sem aftur leiðir til þess að þarf að hagræða og minnka þarf 
grunnrannsóknir, sem er afleitur kostur.“

Jafnframt segir í skýrsluxmi:

„Ekki er fýsilegt að draga úr kjamastarfsemi Hafrannsóknastofnunar, sem er ein af 
grunnstoðum fiskveiðistjómunarkerfisins.“

Það er því viðurkennt bæði af fjármálaráðuneytinu og atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu að fjárveitingar Hafrannsóknastofnunar em ekki nægar til að sinna 
gmnnrannsóknum á nytjastofnum og umhverfi. Hins vegar virðist ofangreint ekki sjást stað í 
fjármálaáætlun 2020 -  2024. Það virðist því einboðið að draga þarf verulega úr rekstri og þar 
með rannsóknum og úthaldi rannsóknaskipa á næsta ári og næstu árum. Slíkur samdráttur 
getur ekki átt sér stað nema með uppsögnum starfsmanna bæði á sjó og í landi og til að slíkar 
aðgerðir hafi áhrif þarf að óbreyttu að ráðast í þær í haust þegar fjármálafmmvarp liggur 
formlega fýrir.

F.h. Hafrannsóknastofnunar, rannsókna- og ráðgjafarstofnunar hafs og vatna,

Meðrit:

Breytingar á fjárveitingum til Hafrannsóknastofnunar 2017 til 2019 

Skýrsla starfshóps um fjármögnun kjamastarfsemi Hafrannsóknastofnunar





Hr. Kristján ÞórJúlíusson 
Landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra og 
Hr. Bjarni Benediktsson 
Fjármála- og efnahagsráðherra

Skilabréf

Starfshópur á vegum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra var skipaður til þess að greina 
rekstur Hafrannsóknastofnunar, fyrst og fremst til að skilgreina kjarnastarfsemi 
stofnunarinnar og tekjur stofnunarinnar eftir uppruna. Jafnframt átti hópurinn að skoða 
fyrirkomulag þess að stofnunin fær aflaheimildir sem ekki eru teknar inn í veiðiráðgjöf til þess 
að nota sem gjaldmiðil við leigu á skipum til að stunda fiskrannsóknir.

Nánar er þessu lýst í erindisbréfi.

„Fjármögnun og rekstur Hafrannsóknastofnunar hefur verið til umfjöllunar um nokkurt skeið. 
Um langa hríð hefur talsverður hluti af starfsemi stofnunarinnar verið fjármagnaður með 
framlögum úr Verkefnasjóði sjávarútvegsins, sölu rannsóknarafla og aflaheimildum sem nýttar 
hafa verið til að greiða fyrir þátttöku útgerða í rannsóknarleiðöngrum. Þetta fyrirkomulag 
hefur valdið sveiflum í tekjum stofnunarinnar. Þá hafa umræddar aflaheimildir ekki verið 
færðar sem tekjur og gjöld í bókhaldi Hafrannsóknastofnunar og eru því í raun dulinn 
kostnaðurvið hafrannsóknir.

Að mati Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins er mikilvægt að tryggja að kjarnastarfsemi 
Hafrannsóknastofnunar verði fjármögnuð með hefðbundnum hætti þannig að sú starfsemi 
verði ekki háð þáttum sem stofnunin getur ekki haft áhrif á. Mikilvægt skref var stigið þegar 
fjárhagsrammi stofnunarinnar var hækkaður um 250 m. kr. í fjárlögum þessa árs til að 
fjármagna hluta af þeirri starfsemi sem áður var fjármögnuð með framlögum úr Verkefnasjóði 
sjávarútvegsins.

Hlutverk hópsins er að greina rekstur stofnunarinnar m.a. með tillitil til kjarnastarfsemi 
hennar en einnigtekjuhliðina með greiningu á sértekjum og uppruna þeirra. Aflaheimildir sem 
stofnunin hefur fengið úthlutað verði gerð skil bæði hvað varðar magn og tekjur af þeim svo 
og aðrir þættir sem geta haft þýðingu í þessu samhengi. Greinargerð og tillögum verði skilað 
til viðkomandi ráðherra fyrir 1. mars n.k."

Hópurinn var skipaður Jóhanni Guðmundssyni skrifstofustjóra atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti, Sigurði Guðjónssyni forstjóra Hafrannsóknastofnunar og Viðari 
Helgasyni sérfræðingi frá fjármála- og efnahagsráðuneyti. Sólmundur Már Jónsson 
fjármálastjóri Hafrannsóknastofnunar vann með hópnum.

Stofnunin er í rekstrarvanda sem að stórum hluta til er vegna þess að sértekjur sem hún hefur 
notið úr Verkefnasjóði sjávarútvegsins og hafa fjármagnað hluta starfsemi hennar hafa dregist



saman. Ekki er fýsilegt að draga úr kjarnastarfsemi Hafrannsóknastofnunar, sem er ein af 
grunnstoðum fiskveiðistjórnarkerfisins.

Starfshópurinn hélt 7 fundi, auk vinnu milli funda. Hann leggur til ákveðnar tillögur til að 
tryggja örugga fjármögnun kjarnastarfsemi Hafrannsóknastofnunar. Kjarnastarfsemin er hér 
skilgreind sem stofnmælingar nytjastofna, veiðiráðgjöf og grunnvöktun á umhverfi sjávar og 
vatna. Slíkar rannsóknir er ekki hægt að tryggja með tekjustofnum sem sveiflast mikið til og 
frá. Nánar er þessum tillögum lýst í meðfylgjandi skýrslu.

Reykjavík 11. mars 2019.



Skýrsla starfshóps um fjármögnun kjarnastarfsemi 
Hafrannsóknastofnunar

Skipaður var starfshópur á vegum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til þess að greina 
rekstur Hafrannsóknastofnunar, fyrst og fremst til að skilgreina kjarnastarfsemi 
stofnunarinnar og tekjur stofnunarinnar eftir uppruna. Jafnframt átti hópurinn að skoða 
fyrirkomulag þess að stofnunin fær aflaheimildir sem ekki eru teknar inn í veiðiráðgjöf til þess 
að nota sem gjaldmiðil við leigu á skipum til að stunda fiskrannsóknir.

Hópurinn var skipaður Jóhanni Guðmundssyni skrifstofustjóra ANR, Sigurði Guðjónssyni 
forstjóra Hafrannsóknastofnunar og Viðari Helgasyni sérfræðingi frá FJR. Sólmundur Már 
Jónsson fjármálastjóri Hafrannsóknastofnunar vann með hópnum.

Stofnunin er í rekstravanda sem að stórum hluta til er vegna þess að sértekjur sem hún hefur 
notið úr Verkefnasjóði sjávarútvegsins og hafa fjármagnað hluta starfsemi hennar hafa dregist 
saman.

1. Rekstur Hafrannsóknastofnunar.

Hafrannsóknastofnun
. .. -'"‘V . 

i!

Rekstur 2018
.

Fjárlög 2018
-

Frákvik

Staða í ársbyrjun 2018 -19.244.656 -19.244.656

Sértekjur -1.374.946.573 1.708.500.000 333.553.427

Gjöld 4.176.250.633 4.272.605.551 96.354.918

Framlag úr ríkisjóði 2.564.105.551 2.564.105.551

Afkom a -237.198.509 -237.198.509

Uppsöfnuð staða í  árslok 2018
_____

-256.443.165
i

Sértekjur -1.259.037.522 1.174.400.000 84.637.522

Gjöld 4.239.575.074 4.116.100.000 123.475.074

Framlag úr ríkissjóði 2.941.700.000 2.941.700.000

Afkoma -38.837.552

-

-38.837.552

Uppsöfnuð afkoma -295.280.717

Inni í afkom unni er 150 mkr. 
heimild v.flutnings

-150.000.000

Raunafkoma -484.118.269 !
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Meginbreytingin í rekstrinum felst í að sértekjur minnka verulega á árinu 2018 frá fyrri árum 
og vantar 333 m.kr. upp á að áætlun fjárlaga um sértekjur gangi eftir. Sértekjuáætlun fjárlaga 
2019 lækkar m.a. verulega, vegna minni tekna úr Verkefnasjóði sjávarútvegsins. Hins vegar er 
gjaldaheimild 2019 hækkuð á móti um 250 m.kr. af þeim orsökum, auk þess sem veitt er 
tímabundið 150 m.kr. framlag vegna fyrirhugaðs flutnings stofnunarinnar.

Rekstrarumfang stofnunarinnar (og forvera hennar) hefur þróast með eftirfarandi hætti frá 
árinu 2013. Allar fjárhæðir eru í m.kr. og á verðlagi ársins 2019.

1 Hafrannsóknastofnun 2015 2016 2017 2018 2019
Fjárveiting...................... 1.707 1.726 2.050 2.123 2.457 2.605 2.942
Aðrar tekjur................... 1.383 1.489 1.567 1.624 1.742 1.397 1.259
Rekstrargjöld................ 3.416 2.994 3.561 3.634 4.219 4.242 4.240
Rekstrarafgangur (-tap). -326 220 56 113 -20 -241 -39

Rekstur Hafrannsóknastofnunar var neikvæður á árinu 2018. Rekstrartekjur lækkuðu um 350 
m.kr. frá fyrra ári og voru 330 m.kr. lægri en forsendur fjárlaga gerðu ráð fyrir. Breyting á milli 
ára skýrist annars vegar af 140 m.kr. lækkun tekna úr Verkefnasjóði sjávarútvegsins og 139 
m.kr. lækkun á leigutekjum rannsóknarskipa erlendis. Eins hafa forsendurfjárlaga um hækkun 
rekstrartekna með forsendum verðlags ekki gengið eftir þar sem tekjurnar eru að stórum hluta 
styrkir og tekjur af rannsóknaafla sem stofnunin getur aðeins haft takmörkuð áhrif á með tilliti 
til verðlags.

Rekstragjöld eru á sama tíma nokkuð svipuð árin 2017-2019 þótt að vegna breyttra 
reikningshaldsaðferða sé byrjað að færa afskriftir frá árinu 2018 um 200 m.kr. á ári í stað þess 
að gjaldfæra eignakaup áður. Þessum útgjöldum fylgja jafn háar fjárveitingar á móti.

Hafrannsóknastofnun
Þróun liða frá 2013

180

60
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fjárveiting «^— » Að'rartekjur Rekstrargjöld
I
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Ef þróun liða frá árinu 2013 er skoðuð hækkar fjárveiting úr ríkissjóði um 72% á 7 árum, gjöld 
um 21% en sértekjur dragast saman um 15%.

Tekjurnar jukust framan af og voru á árunum 2015-2017 20-24% hærri en í upphafi, en árið 
2018 dragast þær verulega saman og eru þá svipaðar og 2013. Hækkun sértekna 2016 og 2017 
var m.a. vegna leigu á rannsóknaskipinu Árna Friðrikssyni til Noregs. Áfram er áætluð lækkun 
á sértekjum á árinu 2019 og gangi það eftir yrði 31% lækkun frá sértekjum ársins 2017.

Hækkun útgjalda má að hluta til skýra með því að frá því að Hafrannsóknastofnun og 
Veiðimálastofnun sameinuðust 2016 fjölgaði ársverkum um 18%. Á þessum tíma var 
stofnuninni einnig falin ný og aukin verkefni sem þýddi að ráða þurfti viðbótarfólk enda kom 
fjármagn með þessum verkefnum.

Breytingar á starfsmannafjölda Hafrannsóknastofnunar 2016-2018:_______________________
Helstu breytingar 2016

Ný stofnun l.júlí 2016.
4 Mannauðsstjóri, þróunarstjóri, sviðsstjóri fiskeldismála og sviðsstjóri upplýsingamála ráðin sept2016-jan 2017.
4

Helstu breytingar 2017________________________________________________   ■_| 
4 Ráðnir 4 starfsmenn skv. fjárveitingu (millifærslu) í starfsstöð í Ólafsvík  }_________
2 Ráðnir tveir starfsmenn skv. aukinni fjárveitingu í starfsstöð Hvammstanga
1 Ráðinn sérfræðingur 2017 í síldarrannsóknir (styrkur úr Síldarrannsóknasjóði)
1 Ráðinn sérfræðingur 2017 í botndýrarannsóknir (Rannís styrkur)
2 Ráðnir tveir sérfræðingur vegna fiskeldismála (burðarþol, straumlíkan o.fl.)_________________________ }__
2 Ráðnir tveir sérfræðingar vegna kortlagningar hafsbotnsins
1 Ráðinn rannsóknamaður vegna þararannsókna (fjárveiting og styrkir)________ _J______ i_______

Ráðið í stað starfsmanna sem fóru á biðlaun og nýráðningar á rannsóknasvið
13

Helstu breytingar 2018
5 Ráðnir (færðir) 5 starfsmenn frá Fiskistofu vegna yfirfærslu tölvumála til stofnunarinnar
3 Ráðnir 3 loðnusérfræðingar í samræmi við hækkun fjárveitingar   j___J_

-1 Sérfræðingur á Hvammstanga hættir störfum   |__________
1 Ráðinn rannsóknamaður vegna úrvinnslu á áhættu vegna erfðablöndunar laxfiska 
1 Ráðinn sérfræðingur vegna fiskeldisvöktunar 
9

 26 Alls ráðningar vegna nýrra og aukinna verkefna____________________________________________________________

Aukning framlaga úr ríkissjóði milli ára 2018-2019 skýrist að mestu með 250 m.kr. lækkun 
sértekjuáætlunar vegna framlags sem áður kom úr Verkefnasjóði sjávarútvegsins og af 150 
m.kr. framiagi vegna útgjalda við fyrirhugaðan flutning stofnunarinnar, þó er mögulegt að 
reynt verði að fresta hluta þess kostnaðar yfir á næsta ár og nýta fjármuni í rekstur þessa árs.

2. Grunnstarfsemi Hafrannsóknastofnunar
Meginverkefni Hafrannsóknastofnunar eru stofnmælingar nytjastofna og veiðiráðgjöf auk 
umhverfisvöktunar í sjó, ám og vötnum. Þá er veitt almenn ráðgjöf til stjórnvalda og 
almennings auk lögbundinna umsagna um framkvæmdir í sjó, ám og vötnum. Þá hefur 
stofnunin skyldur samkvæmt lögum að koma að kennslu á sínum fagsviðum í háskólum 
landsins, auk þess sem stofnunin rekur Sjávarútvegsskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna á 
grundvelli sérstaks samnings og fær greitt framlag frá utanríkisráðuneyti til að standa straum
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af þeirri starfsemi. Á öllum sviðum stofnunarinnar eru unnin rannsóknarverkefni fyrir styrkfé 
úr samkeppnissjóðum og er stefnt á að það aukist á næstu árum. Á fiskeldis- og fiskiræktarsviði 
og ferskvatnslífríkissviði eru einnig útseld þjónusturannsóknaverkefni.

Helstu verkefni fagsviða stofnunarinnar eru sem hér segir:

Svið uppsjávarlífríkis vinnur að mælingum á uppsjávarfiskum og veiðiráðgjöf um þá. Sérstakir 
leiðangrar eru farnir til loðnumælinga og rannsókna að hausti og svo í ársbyrjun (janúar og 
febrúar). Norsk-íslenska síldin er mæld í leiðangri ásamt kolmunna í samvinnu þjóða sem 
hagsmuna eiga að gæta. Sérstakir leiðangrar eru vegna íslenska síldarstofnsins. Makríll er 
mældur í samvinnu við aðrar þjóðir. Þá eru einnig mælingar á hvalastofnum bæði þeim sem 
nýttir eru til veiða, hrefnu og langreyði, og öðrum. Mælingar eru gerðar á stofnstærð 
selastofna við landið. Mælingar á stærð stofna sjávarspendyra eru mjög mikilvægar til að meta 
stöðu þeirra, en krafa um slíkt eru mjög vaxandi þegar sjávarafurðir eru vottaðar sem afurðir 
úr sjálfbærum stofnum þar sem áhrif á umhverfi og annað lífríki, sérstaklega sjávarspendýr eru 
í lágmarki. Þá er einnig á sviðinu rannsóknir og vöktun á átu (dýrasvifi) og auknar rannsóknir 
fyrir styrkfé eru fyrirhugaðar á miðsjávarfiskstofnum.

Svið botnsjávarlífríkis vinnur að mælingum á botnfiskum og veiðiráðgjöf um þá. Sérstakir 
leiðangrar eru farnir til mælinga á tuga stofna bolfisks og flatfisks vor og haust auk mælinga á 
hrygningarstofni og nýliðun. Mælingarnar á botnfiskum eru gerðar tvisvar á ári til að minnka 
óvissu mælinga og þar með er hægt að gefa út ráðgjöf um afla með meiri vissu, en óvissa 
dregur úr aflamarki í ráðgjöf vegna varúðarreglu. Þá eru einnig farnir leiðangrar til mælinga á 
rækjustofnum, humri og öðrum hryggleysingum eins og skeldýrum, sæbjúgum og ígulkerum. 
Veiðafærarannsóknir og rannsóknir á umhverfisáhrifum veiðarfæra eru á sviðinu. Einnig er 
unnið á sviðinu að flokkun búsvæða á botni vegna vistkerfisnálgunar í veiðum sem er mikilvægt 
vegna sjálfbærnivottunar veiða. Búsvæðaflokkun er nátengd kortlagningu hafsbotnsins.

Svið umhverfis vinnur að vöktun umhverfisþátta sjávar allt í kringum landið. Farnir eru fjórir 
leiðangrar á ári hringinn í kringum landið og hefur verið gert áratugum saman. Mældir eru 
helstu umhverfisþættir á sniðum auk næringarefna og kolefnisbúskap (súrnun sjávar) auk 
frumframleiðni þörunga. Þessar mælingar eru nýttar til að sjá fyrir breytingar á lífríki og 
nytjastofnum. Kortlagning hafsbotnsins er unnin á sviðinu sem er verkefni sem mun taka 
rúman áratug. Hafsbotninn er sá hluti íslands sem ekki hefur verið kortlagður. Þá er á sviðinu 
stundaðar rannsóknir á þangi og þara og veitt ráðgjöf um nýtingu sjávargróðurs. 
Burðarþolsmælingar fjarða vegna fiskeldis hafa verið umfangsmiklar síðustu ár. Á sviðinu er 
einnig unnið að rannsóknum og vöktun vegna vatnatilskipunar sem Umhverfisstofnun greiðir.

Svið ferskvatnslífríkis vinnur að vöktun nytjastofna, lífríkis og umhverfis í ám og vötnum. Að 
auki eru þar unnin þjónustuverkefni fyrir veiðifélög, orkufyrirtæki og fleiri aðila. Sviðið vinnur 
að vöktun laxveiðiáa vegna sjókvíaeldis á laxi. Á sviðinu er líka unnið að rannsóknum og vöktun 
vegna vatnatilskipunar sem Umhverfisstofnun greiðir.

Sviðfiskeldisogfiskiræktarvinnurað rannsóknum ogtilraunum ífiskeldi. Þetta eru rannsóknir 
á laxi og bleikju auk fleiri tegunda. Vöktun vegna laxeldis er unnin á sviðinu og áhættumat 
vegna laxeldis er þar unnið. Sviðið rekurtilraunastöð í fiskeldi í Grindavík. Með vaxandi fiskeldi 
vex þörfin á rannsóknum. Á heimsvísu er fiskeldi jafnt fiskveiðum í framleiðslu. Miklir
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möguleikar eru hér á landi og því Ijóst að þarna eru verulegir möguleikar til atvinnu- og 
verðmætasköpunar.

Auk fagsviða eru stoðsvið stofnunarinnar þessi: fjármálasvið, mannauðs- og rekstrarsvið, svið 
gagnagrunna og upplýsingatækni, auk skrifstofu forstjóra.

Langstærstur hluti reksturs stofnunarinnar (95 %) er kjarnastarfsemi sem ekki er fýsilegt að 
draga úr. Auk þess er fastur kostnaður stofnunarinnar mjög hár (grunnrekstur skipa og 
tækjabúnaðar). Möguleikar til hagræðingar eru því afar takmarkaðir nema að verulega sé 
dregið úr grunnrannsóknum og þar með kjarnastarfsemi.

Verkbókhald 2018 - áætlaður launakostnaður út frá skráðum tímum

Kostnaður og fjárveitingar skipt Launa- Annar Alls
á helstu verkefni, m.kr. kostnaður kostnaður kostnaður Tekjur Afkoma
Bol- og flatfiskur 625,8 488,0 1.087,9 468,7 -619,2
Uppsjávarstofnar 654,0 308,4 956,4 17,0 -939,4
Umhverfisrannsóknir 394,9 207,7 597,6 44,2 -553,4
Búsvæði, veiðarfæri 139,7 120,5 258,2 168,4 -89,7
Hryggleysingjar 118,6 51,0 165,6 11,6 -154,0
Spendýr 122,7 48,3 142,9 36,5 -106,4
Ferskvatn - grunnrannsóknir 127,1 8,0 132,5 15,4 -117,0
Fiskeldi 85,8 40,7 109,7 124,7 15,0
Þjónusturannsóknir 96,2 11,0 101,8 95,9 -5,9
Sjóeldi 61,4 31,0 92,3 73,5 -18,8
Áta 48,8 20,7 66,6 5,0 -61,6
Alls 2.474,9 1.335,3 3.711,3 1.060,9 -2.650,4
Sjávarútvegsskóli Sameinuðu Þjóðanna ekki meðtalinn

3. Verkefnasjóður sjávarútvegsins
Um árabil hefur Hafrannsóknastofnun fengið fjárveitingar úr Verkefnasjóði sjávarútvegsins 
sem notaðar hafa verið til að fjármagna grunnrannsóknir stofnunarinnar, sem m.a. 
veiðiráðgjöf hennar byggir á.

Fyrir ársbyrjun 2018 var samþykkt af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu úthlutun á 390 
m.kr. úr sjóðnum til Hafrannsóknastofnunar auk 65 m.kr. fjárfestingarframlags vegna 
endurnýjunar á stjórntölvu í rannsóknarskipinu Árna Friðrikssyni (ÁF). Þetta framlag var 
talsvert undir meðalframlagi til stofnunarinnar úr sjóðnum undanfarin 12 ár sem er 477 m.kr. 
verðbætt.
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Rekstraráætlun ársins 2018 gerði ráð fyrir ofangreindum sértekjum. Undir lok ársins var hins 
vegar tilkynnt að ekki yrði af þessari úthlutun nema að hluta eða um 250 m.kr. Því má segja að 
umfang rekstrar hafi grundvallast á styrkloforði sem ekki var staðið við og þannig myndast halli 
á árinu.

Tafir á endurnýjun stjórntölvunnar í ÁF hafa hins vegar leitt til þess að það verkefni færist yfir 
á yfirstandandi ár, en tryggja þarf að Verkefnasjóður muni standa við fyrirheit um þetta 
fjárfestingarframlag.

Með breytingu á lögum um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla nr. 37/1992 rennur gjald 
vegna ólögmæts sjávarafla eftirleiðis í ríkissjóð. Byggir þetta á ákvæði 51. gr. laga um opinber 
fjármál 123/2015. Þess í stað mun framlag til Verkefnasjóðs sjávarútvegsins eftirleiðis vera 
veitt með fjárveitingum úr ríkissjóði. Áður nefnd lagabreyting tekur einnig til tilgangs sjóðsins 
sem eftirleiðis er veita fé til rannsókna og nýsköpunar á sviði sjávarútvegs og til eftirlits með 
fiskveiðum.

4. Sértekjur af rannsóknaafla -  einkum vegna netaralls
Netarall sem fram fer árlega til að meta hrygningarstofns þorsks hefur verið fjármagnað með 
útboðum þar sem útgerðir bjóða í hlut þess aflaverðmætis sem mun veiðast. Hlutfall til 
útgerða er að lágmarki 45 % en hefur farið hæst í rúmlega 90 % á svæðum þar sem lítil er 
veiðin. Vegna minni samkeppni hafa færri útgerðir boðið í þetta verkefni og hlutdeild þeirra í 
afla (verðið) farið hækkandi.

Seldur rannsóknaafli bókast sem sértekjur hjá stofnuninni og hlutdeild útgerða í sértekjum 
sem leigugjöld. Afli í togararöllum (stofnmælingar botnfiska) hefur einnig síðustu ár skipst á 
milli stofnunar og útgerðar, yfirleitt í hlutföllunum 70 % til útgerðar og 30 %til stofnunarinnar.

Fram lög úr Verkefnasjóði á verðlagi 2018 
(m .v. laun a - og n e y s lu v e rð s v ís itö lu r)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Á r
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Bæði magn og verð afla og þar með sértekjurnar er mjög sveiflukennt. Þetta hefur valdið 
miklum sveifum í rekstri og síðustu ár hefur sífellt stærri hluti þessara sértekna farið í 
leigugjöld. Það hefur síðan aukið á vanda stofnunarinnar að þessar sértekjur eru verðbættar í 
fjárlögum ár eftir ár á þann veg að sértekjukrafan er hækkuð í takt við þróun verðlags og launa 
án þess að stofnunin hafi nein áhrif á þá þætti teknanna.

5. Hafrannsóknir með eigin skipum og leiguskipum, aflaheimildir og notkun þeirra til 
rannsókna

Hafrannsóknastofnun hefur leigt togskip til stofnmælinga botnfiska. Greitt hefur verið fyrir 
skipin með aflamarki, sem veitt er til viðbótar við það aflamark sem úthlutað er á grundvelli 
veiðiráðgjafar stofnunarinnar. Þetta er afar slæmt fyrirkomulag og ósjálfbært og í raun gengið 
á auðlindina sjálfa. Virði þeirra aflaheimilda sem nú eru notaðar í þessum tilgangi er um 250 
milljónir á ári sem er sú upphæð sem þyrfti til að greiða fyrir leigu á þessum skipum, eða í 
framtíðinni að gera út eigin skip til þessa mælinga. Mikilvægt er að endurskoða þetta 
fyrirkomulag og sýna tekjur og gjöld með réttum hætti í bókhaldi stofnunarinnar.

Ljóst er að kostnaður stofnunarinnar af rannsóknum á botnfisktegundum annars vegar og 
uppsjávarfiski hins vegar mun aukast á næstu árum. Þannig hefur t.d. úthald í 
loðnurannsóknum aukist, þar sem hafsvæði það sem leitað er á hefur stækkað vegna breyttrar 
hegðunar loðnustofnsins. Meta þarf hvort auka þurfi fjárveitingar til þessara rannsókna svo 
hægt verði að bjóða útgerðum leiguverð sem geri það fýsilegt fyrir þær að leigja skip sín til 
þessara verkefna.

Nýtt skip Hafrannsóknastofnunar sem áætlað er að verði komið í notkun í ársbyrjun 2022 gerir 
stofnuninni betur kleift að sinna þessum rannsóknum á eigin skipum en eftir stendur að 
fjármagna þarf þá leiðangra sem nú er gert með aflaheimildum.

6. Breytt skipulag og rekstraráhrif
Stjórnskipulag Hafrannsóknastofnunar hefur verið breytt. Nýtt skipurit hefur verið kynnt 
starfsmönnum og tók gildi 1. mars sl. Nýtt skipulag fækkar millistjórnendum og mun þegar 
innleiðingu þess er lokið draga úr stjórnunarkostnaði og auka skilvirkni á stofnuninni. 
Sérstaklega miða breytingarnar að styrkja annars vegar fjármálastjórn og hins vegar 
rekstrarstjórn.

7. Tillögur
Rekstrarvandi Hafrannsóknastofnunar er í grunninn tvíþættur þ.e.a.s. minnkun sértekna og að 
ekki er hægt að draga úr útgjöldum til grunnrannsókna á nytjastofnum og umhverfi. Sértekjur 
hafa lækkað umtalsvert síðustu árin með beinum hætti en einnig hefur aukið á vandann að 
hækkun sértekna skv. fjárlögum hefur ekki verið framkvæmanleg.

Stofnunin hefur þó aflað sér viðbótartekna á síðustu árum með leigu á rannsóknaskipinu Árna 
Friðrikssyni og með eldi á hrognkelsum og sölu þeirra til laxeldisfyrirtækja til aflúsunar laxa. 
Þessar sértekjur eru þó ekki hægt að treysta á til framtíðar þar sem um tilfallandi leigu er að 
ræða og innlend fyrirtæki eru komin með umfangsmikinn rekstur í hrognkelsaframleiðslu.
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Vandamál stofnunarinnar er hins vegar að hún, miðað við óbreytta fjármögnun, er orðin háð 
þessum tekjum. Sama má segja um aukna sókn stofnunarinnar í erlenda sem innlenda styrki. 
Árleg hagræðingarkrafa, uppreiknuð hækkun sértekna og aukinn sókn í sértekjur leiðirtil þess 
að stærri hluti starfseminnar fer í sértekjuverkefni og að sama skapi minni hluti í 
grunnrannsóknir. Sem aftur leiðirtil þess að þarf að hagræða og minnka þarf grunnrannsóknir, 
sem er afleitur kostur.

Tillögur sem miða að því að styrkja grunnrekstur Hafrannsóknarstofnunar.

a) Að stofnuninni verði tryggðar að fullu þær tekjur sem stofnunin hafði fengið vilyrði hjá 
Atvinnuvega-og nýsköpunarráðuneyti úr Verkefnasjóði sjávarútvegsins vegna rekstrar 
á árinu 2018. Þetta eru 140 milljón króna rekstrarframlag og 65 milljón króna 
fjárfestingarframlag, en endurnýjun stjórnbúnaðar véla í rannsóknarskipinu Árna 
Friðrikssyni færðist á árið 2019.

b) Ef Hafrannsóknastofnun ætti að halda sömu meðtaltekjum og hún hafði úr 
Verkefnasjóði sjávarútvegsins frá árinu 2007, eða 477 milljónir króna á ári á verðlagi 
ársins 2018, þyrftu fjárveitingar ársins 2019 að hækka um 227 m.kr. til viðbótar. Með 
því væri grunnrannsóknarstarfsemi tryggð án þess að byggja þurfi á óreglulegum 
viðbótartekjum s.s. með leigu á skipi til Noregs. Ofangreindar viðbótartekjur mætti 
veita með auknum framlögum í Verkefnasjóð sjávarútvegsins þannig að hægt sé að 
halda þeim útgjöldum til haga á móti framtíðartekjum í ríkissjóð af umframafla.

c) Draga úr sjálfvirkri verðlagshækkun sértekna sem byggja á styrkjum og fisksölu sem 
ekki hækka með verðlagi.

d) Meta þarf inn í fjárveitingar Hafrannsóknastofnunar tekjuheimild og gjaldaheimild til 
að standa undir þeim aflaheimildum sem stofnunin þarf að nýta til rannsókna vegna 
veiðiráðgjafar í uppsjávarfiski og botnfiski. Aflinn er nýttur sem endurgjald til þeirra 
skipa sem taka þátt í rannsóknarveiðum. Verðgildi þessa er nú um 250 milljónir.
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Breytingar á fjárveitingum til Hafrannsóknastofnunar 2017 til 2019

Fjárlög 2017
Ný og aukin verkefni, aðhaldskrafa Yfirtekin verkefni og tímabundin verkefni Verðlagsútreikningar
Kortlagning hafsbotnsins 200 Tímabundið framlag vegna þangs og þara 9,3 Launa-og verðlagsbætur vegna 2016 54,0

Reiknaðar hækkanirsértekna -25,0

Tímabundið framlag til að efla selarannsóknir (stofnkostnaður)
Breyttfjármögnun Ríkiskaupa -1,8 fellurniður  ; -101 iLauna- og verðlagsbætur vegna 2017 87,3

198,2 Reiknaðar hækkanirsértekna -37,9
Tímabundið framlag 2016 vegna biðlauna fellur niður -50 78,4

Tímabundið framlag 2017 vegna biðlauna 55
4,3

Raunbreyting ______
Ný og aukin verkefni, 198,2
Reiknaðar hækkanir sértekna -62,9

! 1 ; 135,3

Fjárlög 2018
Ný og aukin verkefni, aðhaldskrafa Yfirtekin verkefni og tímabundin verkefni Verðlagsútreikningar
Loðnurannsóknir, sérfræðingar ___30 i Búnaður í Árna Friðriksson, tímabundin hækkun 55 Launa- og verðlagsbætur v. 2017 31,4
Auknar rannsóknkir vegna loðni 165 j Upplýsingatæknimál frá Fiskistofu til Hafrannsóknastofnunar 28 Launa- og verðlagsbætur fjárlög 2018 106,1
Vöktunvegna mögulegrar
erfðablöndunar 90 i Sjávarrannsóknasetrið Vör 27 Reiknaðar hækkanir sértekna v. 2017 -13,5
Aðhaldskrafa -38 Tímabundiðframlagvegna biðlauna vegna sameiningar fellur niðui -55 Reiknaðar hækkanir sértekna fjárl.2018 -44,3

247,0 55,0 79,7
| |_ (; |_________ | _______ |_________ ,_______  *hlutfall af launa- og verðlagsbótum

Raunbreyting
Ný og aukin verkefni,
aðhaldskrafa 247

Reiknaðar hækkanir sértekna
v. 2017 -13,5
Reiknaðar hækkanir sértekna
fjárl.2018 -44,3

| 189,21 _________ |_________ ;_________ ;_________ ._________ ._________ ; ' ;___________'__

Fjárlagafrumvarp 2019
Ný og aukin verkefni, aðhaldskrafa Yfirtekin verkefni og tímabundin verkefni Verðlagsútreikningar

Aðhaldskrafa -84,1 Búnaður í Árna Friðriksson, tímabundin hækkun fellur niður -55 Launa- og verðlagsbætur 218,2

sjóður 2018 vs. fjárveiting
2019 -140 Aukinn húsnæðiskostnaður (leiga) vegna flutnings 25,7 Reiknaðar hækkanir sértekna -79,4

Stofnkostnaður og kostnaður vegna flutnings stofnunar 150
-224,1 Lækkun sértekna -150 Nettó launa- og verðlagsbætur alls 138,8

Hækkun fjárveitingar vegna lækkunar sértekna 150

Raunbreyting 121

Ný og aukin verkefni, 
aðhaldskrafa -224,1
Reiknaðar hækkanir sértekna -79,4

-303,5

Raunbreyting alls 2017 til 2019 - að teknu tilliti til
reiknaðrar hækkunar sértekna 21,0

Raunbreyting alls 2017 til 2019 - án reiknaðrar
hækkunar sértekna 221,1 485 Auknarfjárveitingar

-263,9 Hagræðing
221,1

Reiknuð hækkun sértekna 2017 - 2019 -200,1

Raunverulegar sértekjur 2017 og 2018 og áætlaðar

Sértekjur 2017 rauntekjur 1204,9 1627,8 Sértekjur skv. fjárlögum

Sértekjur 2018 áætlaðartekjur 1463 1685,6 Sértekjur skv. fjárlögum 57,8

Sértekjur 2019 áætlaðartekjur 1156 1174,4 Sértekjur skv. fjárlögum -511,2

athuga að sértekjur fela í sér viðbótarkostnað, bæði í vinnu og öðrum útgjöldum


