
Þátttaka atvinnulífsins 
í rannsóknum og nýsköpun

 í sjávarútvegi

Sjávarútvegsráðstefna
í Vestmannaeyjum 8. maí 2009



skipulagning og framkvæmd
Skipulagning og framkvæmd var unnin af eftirtöldum aðilum:

Páll Marvin Jónsson, Þekkingarsetur Vestmannaeyja  
Valur Bogason, Hafrannsóknastofnunin,  Vestmannaeyjum 
Hrafn Sævaldsson, Atvinnuþróunarfélag Suðurlands, Vestmannaeyjum 
Ragnheiður Sveinþórsdóttir, Matís ohf., Vestmannaeyjum 
Sigmar Valur Hjartarson, Rannsóknaþjónustan Vestmannaeyjum

Eftirtaldir aðilar styrktu framkvæmd ráðstefnunnar og kunnum við þeim bestu þakkir fyrir:

Vaxtasamningur Suðurlands og Vestmannaeyja 
Þekkingarsetur Vestmannaeyja 
Vinnslustöðin hf 
Sjávarútvegsmiðstöðin 
Hafrannsóknastofnunin 
LÍÚ 
Síldarvinnslan hf 
Atvinnuþróunarfélag Suðurlands 
Bergur - Huginn 
Útvegsbændafélagið Heimaey 
Rannsóknaþjónustan, Vm. ehf 
Sparisjóður Vestmannaeyja 
Samtök Fiskvinnslustöðva 
Útvegsbændafélag Vestmannaeyja 
Ísfélag Vestmannaeyja hf

Bestu þakkir til Þorbjörns Víglundssonar fyrir lánið á myndunum.

Strandvegi 50, 900 Vestmannaeyjum 
www.setur.is/radstefnur



Dagskrá
Fundarstjóri: Arnar Sigurmundsson, formaður Samtaka fiskvinnslustöðva
Stjórnandi umræðna: Hreiðar Valtýsson, forstöðumaður Sjávarútvegsmiðstöðvarinnar

Byrjar Setning og inngangur
9:00 Setning: Elliði Vignisson, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum
9:10 Inngangur: Páll Marvin Jónsson, framkvæmdastjóri Þekkingarseturs Vestmannaeyja

1 Samstarf um uppsjávarveiðar – Miðlun þekkingar – Mismunandi fiskifræði
9:20 Eggert Benedikt Guðmundsson, forstjóri HB Granda - Samstarf um uppsjávarveiðar 

frá sjónarhóli atvinnurekenda
9:35 Guðmundur Sveinbjörnsson, skipstjóri - Samstarf um uppsjávarveiðar frá sjónarhóli 

sjómannsins
9:50 Þorsteinn Sigurðsson, sérfræðingur Hafrannsóknastofnuninni - Samstarf frá sjónar-

hóli vísindamanna
10:05 Umræður
10:25 Kaffihlé

2 Samstarf í rannsóknum.  Hagnýting skipastóls og vinnsluhúsa til rannsókna
10:40 Eyþór Harðarson, útgerðarstjóri Ísfélags Vestmannaeyja - Tækifæri í samstarfi í 

rannsóknum og notkun fjárfestinga í sjávarútvegi
10:55 Guðmundur Gunnarsson, sérfræðingur Matís á Hornafirði - Humarklasi á 

Suðurlandi. Samstarfsfletir og ávinningur formlegs samstarfs
11:10 Höskuldur Björnsson, sérfræðingur Hafrannsóknastofnuninni - Samstarfshópur um 

togararall, ávinningur
11:25 Umræður
11:45 Matarhlé

3 Fjármögnun verkefna
12:30 Sigurður Bogason, framkvæmdastjóri Markmar
12:45 Hallgrímur Jónasson, forstöðumaður RANNÍS
13:00 Friðrik Friðriksson, formaður stjórnar AVS rannsóknarsjóðs í sjávarútvegi
13:15 Umræður
13:35 Undirskrift samstarfssamnings milli Háskólans á Akureyri og Þekkingarseturs Vm.
13:55 Kaffihlé

4 Samstarfsfletir atvinnulífs og grunnrannsóknaraðila
14:10 Sjöfn Sigurgísladóttir, forstjóri Matís ohf.
14:25 Friðrik J. Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ
14:40 Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunarinnar
14:55 Umræður
15:15 Niðurstöður og umræður: Samandregið af stjórnanda umræðna
15:50 Ráðstefnuslit
16:00 Léttar veitingar milli kl. 16:00 og 17:00 í Höllinni
19:00 Kvöldverður á veitingastaðnum Kaffi Kró. Staðbundið hráefni af Suðurlandi.



elliÐi vignisson

• 106 starfsmenn hjá Matís og 162 hjá Hafró.  Í Eyjum er 1 starfsmaður hjá Matís og 
2 hjá Hafró. 

• Ef störfum hjá Matís og Hafró væri skipt niður á starfsstöðvar, miðað við afla-
heimildir, væru 25 starfsmenn hjá Matís og 36 hjá Hafró í Eyjum

• Vitlaust gefið miðað við afleidd störf í sjávarútvegi

• Skapa þarf meiri starfsemi í fræðasetrum

páll marvin jónsson

• Kynning á starfssemi Þekkingarseturs Vestmannaeyja

• 20 starfsmenn starfa hjá Þekkingarsetrinu í Eyjum



 samstarf um uppsjávarveiÐar 
Miðlun þekkingar – Mismunandi fiskifræði

•	 Eggert Benedikt Guðmundsson, forstjóri HB Granda  
- Samstarf um uppsjávarveiðar frá sjónarhóli atvinnurekenda.

•	 Guðmundur Sveinbjörnsson, skipstjóri  
- Samstarf um uppsjávarveiðar frá sjónarhóli sjómannsins.

•	 Þorsteinn Sigurðsson, sérfræðingur Hafrannsóknastofnuninni  
- Samstarf frá sjónarhóli vísindamanna.

 SpurninGar til HliðSjónar

1. Hver gæti fjárhagslegur ávinningur orðið af samstarfi við veiðar 
vinnslu og markaðssetningu?

2. Er þörf á nánara samstarfi atvinnulífs og rannsóknaraðila og hver 
væri vísindalegur ávinningur af slíku samstarfi?

3. Verða hagsmunaárekstrar vegna stuðnings atvinnulífs við grunn-
rannsóknir og getur það haft áhrif á trúverðugleika niðurstaðna?

4. Getur samstarf leitt til aukinnar grunnþekkingar?
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samstarf um uppsjávarveiÐar 
Miðlun þekkingar – Mismunandi fiskifræði

Eggert Benedikt Guðmundsson, forstjóri HB Granda 
Erindi: Samstarf um uppsjávarveiðar frá sjónarhóli atvinnurekenda

Minnispunktar:

• 10 milljarðar skila sér í venjulegri loðnuvertíð, miklir peningar 
miðað við að litlir peningar stoppa oft rannsóknir

• Láta náttúruna njóta vafans, varúðarreglan

• Þekking út af fyrir sig er verðmæti, nýting kemur þó oft löngu 
seinna

• Samstarfs skilar árangri, fræði v/s reynsla

• Reiknilíkön v/s innsæi, oft sett upp sem andstæður, ætti í raun að 
vinna vel saman

• • HB Grandi nýtir þjónustu Hafró til að skýra vísindin fyrir 
viðskiptavinum sínum

• • Sjómenn eru sneggri að greina breytingar heldur en Hafró, eru 
með puttann á púlsinum



• Á árum áður mátti veiða loðnu eins og 
menn vildu

• Á árum áður var oft erfitt að koma 
upplýsingum á milli skipa

• Þekking kemur frá öðrum skipsstjórum 
í gegnum tíðina. Mikið gerist í dag með 
tölvusamskiptum

• Fróðlegt að vera um borð í 
rannsóknarskipum. Sjómenn og 
rannsóknarmenn leggja mikið á sig til að ná 
mælingu, unnið linnulaust.  

• Gott samstarf við Hafró, upplýsingar þeirra 
hafa oft gefið veiði

• Margir fundir og ráðstefnur um samskipti 
sjómanna og fiskifræðinga

• Loðnuveiðar – ekki mikið í fyrstu 
göngunum, en hætt að fylgjast með of 
snemma (mæla lengur og byrja fyrr)

• Vitlaust gefið þegar mælt er á grunnu vatni 
(endurvarpsnæmni) of lítið mælt; vinnur 
tæknin á móti okkur?

• Ein leið til að mæla fjölda loðna í rúmmetra 
er að mæla torfuna og veiða hana síðan 
upp

• Hafró hefur stundum verið að afþakka 
hjálp veiðiskipa

• Friður um síldveiðar frá því eftir hrun, 
líklega vegna þess að kvótar hafa verið að 
aukast

• Sífellt rifrildi um loðnuna.  Traust sjómanna 
og fræðimanna hefur dalað.  Lokaður 
klúbbur við Skúlagötuna, lítið hlustað á 
skipstjóra loðnuskipa

• Snýst um gagnkvæmt traust!

samstarf um uppsjávarveiÐar 
Miðlun þekkingar – Mismunandi fiskifræði

Guðmundur Sveinbjörnsson, skipstjóri 
Erindi: Samstarf um uppsjávarveiðar frá sjónarhóli sjómannsins 

Minnispunktar:



samstarf um uppsjávarveiÐar 
Miðlun þekkingar – Mismunandi fiskifræði

Þorsteinn Sigurðsson, sérfræðingur Hafrannsóknastofnuninni  
Erindi: Samstarf um uppsjávarveiðar frá sjónarhóli vísindamanna 

Minnispunktar:

• Samstarf er umtalsvert. Gott samstarf 
varðandi sýnatöku

• Loðnan líflegasta tegundin hvað varðar 
umræðuna

• Tæknin hjálpar mikið við stofnstærðamat, 
gögn berast strax

• Þrír meginþættir í rannsóknum, 
Gagnasöfnun – grunnrannsóknir – 
stofnmat

• Agi í vinnubrögðum, vantar kannski aga hjá 
skipsstjórum flotans 

• Vinnubrögð allt önnur í rannsóknum og í 
veiðum, þarf að bæla niður veiðihvötina

• Sýnatökur um borð þurfa að fylgja 
nákvæmlega reglum; krefst aga, þjálfunar 
og trausts milli aðila.

• Óvissa í mælingum á loðnu minnkuð með 
endurtekningum

• Núverandi samstarf í loðnuveiðum v/ 
aukinnar tækni: á annan tug gígabæta flutt 
í loðnuleit

• Einnig eru teknar prufur við leit loðnuskipa; 
vinna þarf bráðabirgða niðurstöður um 



 spurningar eftir á1

1. Sigurður Bogason, MarkMar 
Er hægt að láta nemendur, t.d. í líffræði 
reglulega um borð í fiskiskipin?

2. Hallgrímur júlíusson, net ehf. 
Þorsteinn – hvað er verið að fylgjast með 
hvölum og afráni þeirra á uppsjávarfiskum; 
þ.e.a.s. aukning hvala á miðunum?

3. arnar Sigmundsson, Samtök Fiskvinnslustöðva 
Samstarf í loðnuhópi; mat á árangri (beint til 
Þorsteins)?

4. ólafur Einarsson, skipstjóri á Álsey VE
Þorsteinn – er það rétt að Hafró hafi afþakkað 
aðstoð skipa – var ákveðið fyrirfram að ekki 
mætti veiða loðnuna, sbr. yfirlýsingu Sveins 
Sveinbjörnssonar?

5. Viðar Elíasson, Fiskvinnsla VE
Þorsteinn – þú segir að skipsstjórar séu óþægir 
í taumi – er óeðlilegt að þeir eltist við bráðina?

6. páll Marvin jónsson, Þekkingarsetur 
Vestmannaeyja 
Effort í loðnuleit, hefur það verið að aukast?

7. Hreiðar Valtýsson, Sjávarútvegsmiðstöðin 
Hvað segja menn um að breyta aflareglu, t.d. 
leyfa smá veiðar eftir að 200.000 tonn hafa 
verið fundin

ÞorStEinn SVarar:

• Stúdentar um borð í skipum – Menn duglegir 
hjá Hafró að taka með nemendur

• Fjölgun hvala – er ekki sérfræðingur í því – lítið 
vitað um afrán hnúfubaks (stofn á uppleið) 
á loðnu en menn auðvitað mikið varir við þá 
á loðnumiðunum, fylgja svo torfunum eftir. 
Vitum samt ekki í raun hvað hnúfubakurinn er 
að taka.  50 ár frá því hnúfubakur var síðast 
veiddur

• Lág einkunn á samstarfi 2008 vertíð, en 8 af 10 
í einkunn fyrir núverandi vertíð (2009)

• Vildi Hafró ekki frekari leit? Þegar Faxi, Börkur 
og Lundey voru notuð, var farið yfir það mjög 

gaumgæfilega hvað mörg skip þyrfti og ekki 
var talin þörf á fleirum. Því var afþökkuð hjálp 
annarra skipa. Líka hugsað þannig að þau 
skip væru spöruð þar til síðar. Telur að þeir 
hafi náð góðri yfirsýn með þessi 3 skip á þeim 
tíma. Skipsstjórar elta bráðina, vandamál í 
mælingum (þræða upp torfurnar); getur gefið 
slæma mælingu ef engar torfur og of mikla ef 
torfur eru þræddar upp af skipstjórum.

eggert svarar

• Breytingar á aflareglu

• Mikilvægt að huga að samstarfi

• Einkunnarskali Þorsteins = Það er sóknarfæri í 
samstarfi!

• Of mikill tími fer í að deila um aðferðir og 
grundvallaratriði.  Það er hægt að vinna að 
lausnum þess strax, það á ekki að fara í slík mál 
þegar loðna gengur upp á grunnið.

• Hægt að hefja samstarfs talsvert áður en 
loðnuvertíðin byrjar – of oft brugðist við á 
síðustu stundu og þá gerist allt mjög hratt.  

• Það þarf að gera að liggja fyrir aðgerðaáætlun, 
sviðsmyndir (e. Senarios)

• Skipstjórar fara út af leitarferli við mælingar : 
Leita = leit.  Mælingar = vísindalegar aðferðir.  
Þess vegna þarf að fylgja áætlun Hafró.

• Samanburður ef gerð væri skoðanakönnun 
þar sem 10% Eyjamanna væru spurðir 
um stjórnmálaskoðanir, en ákveðið að 
spyrja fleiri aðila í fjölskyldunni á góðum 
sjálfstæðisheimilum.

GuðMundur SVarar:

• Minna af loðnu á ferðinni nú en áður, þó er 
loðna í þorski

• Gulldeplan bjargaði fiskifræðingum frá enn 
meiri gagnrýni á þessari vertíð

• Klára þarf rannsóknir sem byrjað var á 2008 
(þéttleika í torfu). Veiða upp heila torfu!



samstarf í rannsóknum 
Hagnýting skipastóls og vinnsluhúsa til rannsókna

•	 Eyþór Harðarson, útgerðarstjóri Ísfélags Vestmannaeyja - Tækifæri í 
samstarfi í rannsóknum og notkun fjárfestinga í sjávarútvegi.

•	 Guðmundur Gunnarsson, sérfræðingur Matís á Hornafirði - Humar-
klasi á Suðurlandi. Samstarfsfletir og ávinningur formlegs samstarfs.

•	 Höskuldur Björnsson, sérfræðingur Hafrannsóknastofnuninni - Sam-
starfshópur um togararall, ávinningur.

 SpurninGar til HliðSjónar

1. Hver gæti fjárhagslegur ávinningur orðið af samstarfi, við veiðar 
vinnslu og markaðssetningu?

2. Er þörf á nánara samstarfi atvinnulífs og rannsóknaraðila og hver 
væri vísindalegur ávinningur af slíku samstarfi?

3. Verða hagsmunaárekstrar vegna stuðnings atvinnulífs við grunn-
rannsóknir og getur það haft áhrif á trúverðugleika niðurstaðna?

4. Getur samstarf leitt til aukinnar grunnþekkingar?

5. Er hægt að hagnýta tæki og tól atvinnulífsins í meira mæli til 
rannsókna? Er sú þekking sem skapast hefur söluvara?
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samstarf í rannsóknum 
Hagnýting skipastóls og vinnsluhúsa til rannsókna

Eyþór Harðarson,  útgerðarstjóri Ísfélags Vestmannaeyja
Erindi: Tækifæri í samstarfi í rannsóknum og notkun fjárfestinga í sjávarútvegi

Minnispunktar:

• Samlíking Eggerts með leiðarlínur og skoðanakannanir

• Afli á villtum fiski mun lítið aukast á næstu árum, þarf því 
að gera meira úr aflanum

• Þurfum að hvetja til samstöðu innan sjávarútvegsins

• Greina þarf samspil milli afurðaverðs og framleiðslu

• Sjávarútvegur þarf að vera opinn

• Fiskiskipaflotinn nokkuð góður

• Makríll farinn að gera vart við sig

• Mikið af svokölluðum snillingum í sjávarútvegi, sem veitir 
ekki að því að vinna meira með vísindamönnum



samstarf í rannsóknum 
Hagnýting skipastóls og vinnsluhúsa til rannsókna

Guðmundur Gunnarsson, sérfræðingur Matís á Hornafirði 
Erindi: Humarklasi á Suðurlandi, samstarfsfletir og ávinningur formlegs samstarfs

Minnispunktar:

• Líka snillingar á rannsóknarstofum sem 
hefðu gott af því að fara í stígvélin og 
niður á gólf

• Þurfum milliveginn – finna 
einhverskonar ástarsamband

• Matís getur ekki blómstrað nema í 
samstarfi við iðnaðinn

• Tvær leiðir: vísindamenn ýta að (e.Push) 
iðnaði eða  iðnaður ýtir (e.Pull) á eftir 
vísindamönnum 

• Stundum förum við þá leið að 
vísindamenn sækja um styrki, nánast 
vinna verkið og bjóða iðnaðinum svo – 
hvort sem það þarf eða ekki

• Að það fari í hina áttina að iðnaðurinn 
fari til rannsóknargeirans er mun 
sjaldgæfara, en rannsóknargeirinn kallar 
í raun eftir því

• Tæknibyltingar reglulegar í heiminum, 
yfirleitt byggt á vinnu vísindamanna

• Guðmundur flutti til Hafnar með 
ákveðna tækniþekkingu

• Var búin til vettvangur fyrir 
humarveiðar og rannsóknir á milli allrar 
aðila á Suðurlandi, klasi.  Humarklasinn 
mótar ný verkefni og er góður 
umræðuvettvangur

• Þar læra vísindamenn hvaða þarfir eru 
til staðar

• Iðnaðurinn lærir hvað vísindamenn hafa 
fram að færa

• Markmið og fjárhagslegur ávinningur 
þarf að vera vel skilgreint!

• Lokapunktur í verkefnum þarf að vera 
áþreifanlegur árangur, ekki bara skýrsla

• Byrjað er að flytja út lifandi humar



samstarf í rannsóknum 
Hagnýting skipastóls og vinnsluhúsa til rannsókna

Höskuldur Björnsson, sérfræðingur Hafrannsóknastofnuninni 
Erindi: Samstarf í hafrannsóknum

Minnispunktar:

• Ræðir dæmi um samstarfsrannsóknir

• Ætlar að ræða um fæðusöfnun á 
fiskiskipum

• Farið yfir ýmsar aðrar rannsóknir

• Getur verið árekstur á milli þess að fá 
sýni úr afla og sýni úr stofni, t.d. hvað 
varðar smáfisk

• Hafrannsóknir byggja mikið á 
tímaröðum

• Erfitt getur verið að halda tímaröð, t.d. 
hvað varðar bergmálsmælingar

• Langlífar tegundir eins og karfi þurfa 
sérlega langar tímaraðir

• Hafró vill helst engar breytingar 
varðandi togararall

• Marsrallið – lýsa aðdraganda þess

 - Markmið að ná mæliskekkju niður

 - Farið yfir það hvernig togararallið  
  var hannað

 - Rallið upphaflega hugsað út frá  
  þorski, en nýtist vel með margar  
  aðrar tegundir

 - Neikvæðir þættir – of mikil áhersla á  
  þorsk

 - Breytt útbreiðsla þýðir ekki minnkað  
  stofnmat, heldur verður óvissan  
  meiri

 - Mikið talað um endurbætur á ralli

 - Skipsstjórar leggja mikla áherslu á  
  að breyta veiðarfærum



 spurningar eftir á2

1. Einar Sigurðsson, auðbjörg ehf. í Þorlákshöfn

• Guðmundur – Er Ari hótelstjóri á humarhótelinu á Höfn  
SV: Ari er hótelstjóri

• Höskuldur – Er tekið eitthvað mark á netarallinu   
SV: Það er ekki gert, óbeint notað.

2. Sjöfn Sigurgísladóttir, Matís

• Eyþór – Finnst þér vandamál að vinna með öðrum fyrirtækjum   
SV: ef mörg fyrirtæki vinna saman, er málið oft flóknara (fyrirtæki 
hverfa eða sinna verkefnum illa)

3. Hermann Stefánsson, Skinney - Þinganes

• Hugleiðing: Þurfum að búa til vettvang til að hafa aðgang að og 
geta nýtt þau gögn sem safnað eru í fiskvinnsluhúsunum.  Væri 
hægt að nota t.d. mælingar á humri, hjá Skinney - Þinganes eru 
vigtaðir á milli 60 og 80 þúsund humrar á hverjum degi.  



 fjármögnun verkefna 

•	 Sigurður Bogason, framkvæmdastjóri Markmar 
- Fjármögnun verkefna og sóknarfæri til nýsköpunar

•	 Hallgrímur jónasson, forstöðumaður rannÍS 
- Þátttaka atvinnulífsins í rannsóknum og nýsköpun í sjávarútvegi

•	 Friðrik Friðriksson, formaður stjórnar aVS rannsóknarsjóðs 
- Kynning á AVS sjóðum

 SpurninGar til HliðSjónar

1. Eru samkeppnissjóðir rétta leiðin til að fjármagna grunnrannsóknir?

2. Eru erlendir rannsóknarsjóðir aðgengilegir fyrir íslenska útgerðar- og 
rannsóknaraðila?

3. Er sú þekking sem skapast hefur söluvara?

4. Er þörf á nánara samstarfi atvinnulífs og rannsóknaraðila og hver væri 
vísindalegur og fjárhagslegur ávinningur af slíku samstarfi?
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fjármögnun verkefna
 

Sigurður Bogason, framkvæmdastjóri Markmar ehf.

Erindi:  Fjármögnun verkefna og sóknarfæri til nýsköpunar.

Minnispunktar:

• Hans mið eru í Brussel

• Ætlar að fjalla um Evrópusjóði, ekki íslenska

• Í vísindum er mikið verið að fara í hringi – 
endurnýta það sem er gamalt

• Mikið um rannsóknarstyrki í EU – 5,3 
milljarðar EUR

• Við borgum 10 milljónir EUR í ár, inn í 
Sjöundu rammaáætlun ESB

• Flest íslensk fyrirtæki flokkast sem 
smáfyrirtæki, nema þau sem eru með sterka 
kvótastöðu (sterkur efnahagsreikningur 
getur fellt út smáfyrirtæki)

• 3S = skipuleggja – sókn – saman

• Sérstaða á Íslandi nú – launakostnaður 
niður, hefur fallið niður hér um 27%, 
samkeppnishæfni vinnslu hefur batnað 
mikið

• Dæmi – frönsk fiskvinnsla nú mjög dýr

• Á móti – aðföng hafa hækkað

• Þurfum að nýta þetta meðvitað

• Styrkleiki 
- Átta sig á hvar þekkingin liggur (veiðar og  
 vinnsla) 
- Ýmis vandamál, þurfum að vinna í þeim 
- Erum með þekktar markaðsleiðir – hátt 
tæknistig

• Þurfum að fara frá samheitavörum 
(Pangasius)

• Framtíðin að breyta hverjum  þorski í 
gullmola

• Sjá út fyrir ramman

• Þarf að finna vandamálin -  því þar eru 
lausnirnar

• Mottó – þeir fiska sem róa

• • Oft er svipuð vinna við umsóknir inn 
í íslenska sjóði og í Evrópusjóði, en 
mun meira fjármagn er veitt úr sjóðum 
Evrópusambandsins



• Umfang rannsókna í sjávarútvegi í Rannís

• Vísindapólitískt ráð sem tekur ákvörðun um það sem gerist

• 35 milljarðar kr. í rannsóknir og þróun

• 2,7% af landsframleiðslu (Marel, Össur og Decode skipta þar miklu máli)

• Fiskveiðar, fiskeldi, fiskiðnaðurinn um 900 milljónir

• 3 milljarðar ef fyrirtæki eru tekin með

• Bara opinberir peningar = 16 milljarðar 
 
- Menntastofnanir fá 40% þar af 70% til Háskóla Íslands af því 
 
- Rannsóknarstofnanir fá 30% (minnkandi) Þar af 15% til Hafró og Landspítalans 
 
- Rannsóknarsjóðir eru 15% 
 
- Annað í alþjóðasamstarf 

fjármögnun verkefna
 

Hallgrímur jónasson, forstöðumaður rannÍS.

Erindi:  Þátttaka atvinnulífsins í rannsóknum og nýsköpun í sjávarútvegi

Minnispunktar:



fjármögnun verkefna
 

Friðrik Friðriksson, formaður stjórnar aVS rannsóknarsjóðs

Erindi:  Þátttaka atvinnulífsins í rannsóknum og nýsköpun í sjávarútvegi

Minnispunktar:

• AVS hefur verið að styrkja verkefni sem enginn annar er tilbúinn að 
borga, verkefni sem allir njóta góðs af (e. common good)

• Verkefni oft langt frá viðskiptaáætlun, þörf á þolinmóðu fjármagni

• AVS hefur borist 850 umsóknir frá 2003 til 2009.  Úthlutað hefur verið 
samtals 430 styrkjum

• Mikil áhersla er lögð á verkefni sem gagnast greininni í heild

• Unnið er skipulega að því að hafa niðurstöður verkefna aðgengilegar

• AVS sjóðurinn leggur áherslu á að verkefnin skapi aukin verðmæti, en þau 
geta verið söluvara eða þekking sem eflir stöðu íslensks sjávarfangs



 spurningar eftir á2

1. Hreiðar Þór Valtýsson, Sjávarútvegsmiðstöðin / Háskólinn á 
akureyri 
Getur verið að samkeppnissjóðir letji í raun samstarf?

2. Sjöfn Sigurgísladóttir, Matís ohf. 
Sjávarútvegurinn fær lítið út Rannís, hvernig getum við náð betri 
árangri þaðan?

3. Kristján Þórarinsson, lÍÚ 
Samvinna, gæti sjóðirnir ekki unnið saman að því að styrkja?

4. Eyþór Harðarson, Ísfélag Vestmannaeyja 
Er til úttekt á því hvað varð um peningana sem fara í styrki?

5. jóhann Sigurjónsson, Hafró 
Hver er stefnumótun sjóðanna?



samstarfsfletir atvinnulífs og 
grunnrannsóknaraÐila

•	 Sjöfn Sigurgísladóttir, forstjóri Matís ohf.

•	 Kristján Þórarinsson, stofnvistfræðingur

•	 Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunarinnar.

 SpurninGar til HliðSjónar

1. Eru samkeppnissjóðir rétta leiðin til að fjármagna grunnrannsóknir?

2. Eru erlendir rannsóknarsjóðir aðgengilegir fyrir íslenska útgerðar- og 
rannsóknaraðila?

3. Er sú þekking sem skapast hefur söluvara?

4. Er þörf á nánara samstarfi atvinnulífs og rannsóknaraðila og hver væri 
vísindalegur og fjárhagslegur ávinningur af slíku samstarfi?
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samstarfsfletir atvinnulífs  
og grunnrannsóknaraÐila

 

Sjöfn Sigurgísladóttir, forstjóri, MatÍS ohf.

Minnispunktar:

• Gagnrýni Elliða á Matís svarað 
 
- Matís starfar í landbúnaði og sjávarútvegi.   
 
- Stefna Matís að vera með mikla starfssemi  
 á landsbyggðinn 
 
- Nú um 75 starfsmenn í Reykjavík og 25 úti 
 á landi, vill halda í 75 starfsmenn   
 í Reykjavík en fjölga í 75 úti á landi.   
 Uppbygging Matís á að fara fram á   
 landsbyggðinni. 
 
- Matís hefur í langan tíma auglýst eftir   
 starfsmanni í Vestmannaeyjum, aðila með  
 doktorsmenntun.  Það hefur verið auglýst  
 á 6 mánaða fresti, þær auglýsingar hafa  
 engu skilað. 
 
- Ekki er nógu mikið samstarf í    
 Þekkingarsetri Vestmannaeyja

• Tekist á við háskólaumhverfið á síðustu 
árum

• Finnst vanta aðkomu sjávarútvegsins að 
kerfinu

• Lendir oft í því að verja sjávarútveginn

• Enginn frá sjávarútvegnum í Vísindanefnd

• Sjóðir í Noregi sem fara í samkeppnissjóði, 
útflutningstekjur 135 milljarðar á Íslandi.  
Norðmenn verja um 2% af útflutningstekjum 
í sjávarútvegsrannsóknir

• Einhver skekkja í tölum v/s Noregur

• Þurfa síðan að byggja upp aðstöðuna

• Einnig skiptir það máli að 75% af tekjum 
Matís koma frá samkeppnissjóðum

• Fá mjög litla peninga úr Rannís

• Oft erfitt að fjármagna verkefni sem nýtast 
öllum í sjávarútvegnum

• Mikilvægt að tengja Háskóla og iðnaðinn

• Mikilvægt að upplýsingar liggi fyrir um 
rannsóknir og nýtingu hennar

• Gagnrýndi Rannís

• Í glærum Sjafnar sýndi hún merki 
erlendra samstarfsaðila, þar var eitt 
sjávarútvegsfyrirtæki, Aker í Noregi.



samstarfsfletir atvinnulífs  
og grunnrannsóknaraÐila

 

 
Kristján Þórarinsson, stofnvistfræðingur

Minnispunktar:

• Sjávarútvegurinn hefur sýnt hafrannsóknum áhuga, þetta er í 
raun sjaldgæft

• Þrátt fyrir það hafa menn ekki alltaf verið sammála – 
stundum hafa menn rétt fyrir sér, stundum rangt

• Grunnrannsóknir 
 
- Afla þekkingar án tillits til hagnýtingar 
 
- Hagnýtar upplýsingar koma þó oft frá grunnrannsóknum

• Vöktunarverkefni verða stærri og stærri hlut rannsókna, 
slæm þróun af ýmsum ástæðum

• Þarf nauðsynlega að efla samstarf á milli rannsóknaaðila og 
atvinnulífs

• Rannsóknasetur og útibú um allt land afar mikilvæg



samstarfsfletir atvinnulífs  
og grunnrannsóknaraÐila

 
 

jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunarinnar

Minnispunktar:

• Sannarlega þörf á svona fundi

• Tekur undir margt með Sjöfn Sigurgísladóttur

• Vegna eðlis flestra stærstu rannsókna 
Hafró eiga þeir í raun ekki heima í 
samkeppnissjóðum 

• Hafró passar illa við aðra sjóði, hluti af 
skýringunni er eðli Hafró

• Váleg staða efnahagsmála – í framtíðinni 
munum við hafa minna milli handanna

• Hvetur Hallgrím Jónasson til að beita sér fyrir 
því að forgangsröðun samkeppnissjóðanna 
sé breytt

• Grunnrannsóknir v/s hagnýtar rannsóknir

• Fer yfir sögu fiskideildar og Hafró

• Vantar stefnumörkun í samkeppnissjóði

• Hlutverk stjórnar Hafró, langtímamarkmið, 
fara yfir fjárhagsáætlun

• Ráðgjafanefnd Hafró til að styrkja faglega 
starfssemi Hafró

• Farið yfir fjármagn og stofnstærðarleiðangra 
 
- 60% af fjármagni fara í fiskveiðiráðgjöf 
 
- 20% í umhverfisvöktun 
 
- 80-85% fara því í vakta fiskistofna og   
 umhverfi 

- Ekki hægt að klípa það sem eftir er (15%- 
 20%) af til að spara því Hafró er háð því að  
 hafa nóg að fólki í vöktunarleiðangra líka

• Hafa undanfarin 3 ár fengið aukafjárveitingu 
í lok árs vegna umhverfisbreytinga og 
loðnurannsókna

• Hafró er einnig að verða háð 
samkeppnissjóðum

• Þeir falla þó illa að hefðbundnum 
vöktunarleiðöngrum

• Hafró hefur mikilvægu hlutleysishlutverki að 
gegna

• Einnig mjög mikilvægt út á alþjóðasamfélagið

• Sjálfsagt hægt að nýta fjármagn betur en 
rannsóknir eru mjög stórar í sniðum

• Of litlar einingar eru ekki líklegar til stórvirkis

• Þurfum að hafa skýr markmið á landsvísu

• Mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því 
að aðrar þjóðir horfa á okkur og furða sig á 
því hvað við náum góðum árangri á litlum 
peningum

• Alltof mikið rifrildi í sjávarútvegi undanfarið 
– eyðileggur fyrir honum

• Vantar kurteisi í sjávarútveginn



 spurningar eftir á2

1. ólafur Einarsson, skipstjóri á Álsey VE 
 
• Benti á að loðnuvertíðin gangi á hverju ári í gegnum sama feril,  
 hvatti Jóhann til að breyta sér fyrir því að setja í gang ferli um  
 loðnurannsóknir snemma á árinu, löngu á undan vertíðinni 
 
• Gríðarlega peninga þarf í loðnurannsóknir, hægt að fá þá með  
 því að auka kvóta eitthvað lítillega 
 
• Ítrekun, af hverju er netarall ekki notað



SaMantEKt HrEiðarS Í loKin

• Vandamálið er loðnan, þetta vandamál á stórann þátt í því að skapa þessa ráðstefnu og 
því vonandi áframhaldandi þróun á samstarfi – eins og Sigurður Bogason benti á, þá eru 
tækifærin þar sem vandamálin eru

• Ég skynja þetta sem svo að menn séu sammála um aðalatriðin, meira samstarf, 
ágreiningur er um einstaka framkvæmdir svo sem togararall, netarall, 
bergmálsmælingar

• Megum samt ekki líta á ágreininginn sem eitthvað slæmt, eins og Kristján Þórarinsson 
benti á.  Ágreiningurinn er í raun forsenda þróunar. Þó við verðum auðvitað að halda 
honum innan ákveðinn kurteisimarka eins og Jóhann Sigurjónsson benti á.

• Varðandi styrkjaumhverfið þá er hlutfalllega lítill hluti sem fer í sjávarútveg. 
Kannski er það vegna sjávarútvegsins sjálfs sem eins og Guðmundur Gunnarsson 
benti á. Sjávarútvegurinn er kannski ekki nógu duglegur að sækja þekkingu til 
rannsóknaumhverfisins.  Einnig er eins og Sjöfn Sigurgísladóttir benti á  vandamál við að 
ráða hæft fólk til rannsókna tengdum sjávarútvegi.

• Eggert Benedikt Guðmundsson talaði um innsæi hjá iðnaðinum á móti reiknikunnáttu 
(reiknilíkönum) hjá rannsóknargeiranum sem er nátengt því sem Höskuldur Björnsson 
og Þorsteinn Sigurðsson ræddu um, rannsóknareðli v/s veiðieðli. Oft er litið á þetta 
sem tvö andstæð sjónarmið þegar í raun eru þetta hlutir sem ættu að geta styrkt hvern 
annan.

• Spurning hvort ekki þarf virka stefnumótun á æðstu stöðum til að breyta þessu því 
greinilega er þörf á meira samstarfi. 

• Flestir virðast sammála um að samstarf sé að aukast með aukinni menntun í 
sjávarútvegnum en full þörf er á að efla það enn meira. Litlar svæðisbundnar stofnanir 
svo sem þekkingarsetur og útibú geta skilað veigamiklu hlutverki þarna – spurning 
hvaðan peningar eiga að koma til að efla þetta. 
 

Almennt séð virðist mikill vilji hjá aðilum í sjávarútvegi að starfa saman og er eðli stofnanna 
eins og Matís t.d. algjörlega háð því. Eðli Hafró er talsvert öðruvísi enda má skynja það 
að útgerðin kalli eftir meira samstarfi við þá stofnun heldur en í hina áttina. Samstarf 
allrar aðila hefur hinsvegar verið að aukast á síðustu árum, þó enn sé deilt um útfærslur 
á einstökum verkefnum. Á meðan þessar deilur eru ekki á persónulegu nótunum má þó í 
raun líta á þær sem hvata til framfara og þróunar. Bæði iðnaðurinn og rannsóknargeirinn 
hafa mikið fram að færa handa hvorum öðrum og því er mikilvægt að skilningur og virðing 
ríki þarna á milli. Sjávarútvegurinn er dreifður um allt landið og því eru einnig flestir 
sammála um að svæðisbundnar rannsóknir beri að efla, þá í tengslum við svæðisbundnar 
rannsóknarstofnanir, útibú eða þekkingarsetur. Þar skapast nálægðin sem er svo mikilvæg 
til að gagnkvæm virðing ríki. Stofnanir og vísindamenn eru hinsvegar háð styrkjum og 
finnst sumum stefna íslenskra rannsóknarsjóða varðandi rannsóknir í sjávarútvegi vera 
ómarkviss og með stóra sjóði eins og Rannís er áhersla á sjávarútveg afar lítil. Hluti af 
ástæðunni má þó vera að sjávarútvegurinn er ekki nógu duglegur sjálfur að sækja þekkingu 
til rannsóknageirans eða að taka þátt í stefnumótun hans. Einnig hefur ímynd sjávarútveg 
ekki verið góð þannig að rannsóknarfólk sækir ekki í þennan geira og nemendur sækja ekki 
í nám tengt sjávarútveginum.




