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Erindi: Umsögn um frumvarp til breytingar á lögum um matvæli, nr. 
93/1995? nieð síðari breytingum.

Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi veita eingöngu umsögn um einn þátt þessa frumvarps, 
ákvæði um nýjan Matvælasjóð.

Samtökin telja tímabært að endurskipuleggja stuðningskerfi nýsköpunar og þróunar í 
atvinnugreininni. Jafnframt er mikilvægt að skapa samkeppnissjóðum til styrktar 
afmörkuðum hagnýtum rannsóknar- og þróunarverkefnum á matvælasviði traustari 
lagagrunn. Samtökin styðja því ákvæði frumvarpsins um Matvælasjóð.

Ekki er um það að villast að reynslan af AVS sjóðnum er góð. Samtökin telja að 
mikilvægt sé að læra af þeirri reynslu og þróa starfsemina áfram í nýrri mynd eins og 
lagt er upp með í frumvarpinu. Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu 
taka samtökin fullan þátt í þeirri \innu sem hafin er að stefnumótum sjóðsins. Hafa 
ber hugfast að stefnumótun vegna AVS sjóðsins mun vera orðin 17 ára gömul og 
uppfærsla er því orðin tímabær í ljósi þróunar og breyttra tíma. Raunar mætti telja að 
eðlilegt væri að meta, endurskoða og uppfæra stefnu og áherslur sjóðs af þessu tagi á 
5-10 ára fresti.

Samtökin telja mikilvægt að hinn nýi sjóður byggi að nokkru leiti á þeirri hefð sem 
mótast hefur á vettvangi AVS sjóðsins. Mikilvægt er að verkefnasvið sjóðsins verði ekki 
skilgreint of þröngt. í því samhengi er rétt að halda nokkrum mikilvægum atriðum til 
haga.

Sú aðferð að meta verkefnaumsóknir út frá tækniþróun, nýnæmi og verðmætasköpun 
hefur skilað góðum árangri á vettvangi AVS. Vandað mat fagráða og álit á umsóknum 
og verkefnum og forgangsröðun þeirra veitti sjóðnum áhrif langt umfram þau sem 
rekja má með beinum hætti til þeirra fjármuna sem hann hafði yfir að ráða. Aðrir 
styrktaraðilar og þátttakendur hafa þannig tekið mið af mati og forgangsröðun 
verkefna á vettvangi AVS og stutt verkefni sem hlotið hafa brautargengi hjá AVS 
sjóðnum og framhald þeirra.
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Samstarf sjávarútvegs og iðnaðar til tækniþróunar með tilstuðlan AVS sjóðsins hefur 
átt mikilvægan þátt í að lyfta grettistaki í fiskvánnslutækni og fleiri greinum á tíma AVS 
sjóðsins. Þessu samstarf ber að halda áfram með aðkomu hins nýja Matvælasjóðs.

Samtökin telja mikilvægt að takmarkaðir fjármunir Matvælasjóðs verði nýttir að fullu 
til rannsókna, nýsköpunar og þróunar sem nýtist atvinnugreinunum sem heild, en 
verði ekki notaðir til að styrkja fjárfestingar eða rekstur einstakra fyrirtækja enda yrði 
þá lítið úr.

Til viðbótar við þætti sem snerta framleiðslu matvæla með beinum hætti er mikilvægt 
að sjóðurinn styrki einnig verkefni sem snúa að því að viðhalda öfiugri og óskertri 
virðiskeðju matvæla allt til neytenda, innanlands sem utan. Má þar nefna þróun 
aðbúnaðar og varðveislu vörunnar í flutningi, þætti sem ella gætu hamlað útflutningi 
svo sem eins og mælingar á óæskilegum efnum í matvælum og margt fleira.

Til að sjóðurinn geti látið sem mest gott af sér leiða er mikilvægt að hann leitist við að 
mynda samstarf ólíkra aðila til rannsókna og þróunar á heildstæðum lausnum á 
sameiginlegum viðfangsefnum atvinnugreinar í heild.

Jafnframt telja samtökin að jákvætt væri að leita leiða til samlegðaráhrifa og 
þekkingaryfirfærslu sjávarútvegs og landbúnaðar.
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