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Áhrif af rannsóknasamstarfi
Er hlutverk Íslendinga að gefa eða þiggja?

Á tyllidögum segjum við Íslendingar gjarnan að íslenskur sjávarútvegur
sé bestur í heimi. Skýr stefna og samstarf framsækinna fyrirtækja um
rannsóknir og nýsköpun hafi skipt sköpum í þeim efnum.

Hvert er sannleiksgildi slíkrar sýnar? 
Hafa Íslendingar meira að gefa en þiggja í alþjóðlegu samstarfi?

Sjávarútvegsráðstefnan 2018, 15.-16. nóvember í Hörpu.
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Verðmætasköpun í sjávarútvegi (útflutningsverðmæti)
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Matís 2010
839 m.kr. (launavísitala)

595 m.kr. (neysluvísitala)

Matís 2019
398 m.kr

AVS 2010
556 m.kr. (launavísitala)

394 m.kr. (neysluvísitala)

AVS 2019
198 m.kr
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Þjónustusamningur ríkisins við Matís árið 2017 var 441 milljón. Reiknuð 
neikvæð framlegð rannsóknaverkefna var ríflega 480 milljónir sama ár 
(„mótframlag“). Mótframlag alþjóðlegra verkefna er lægra en innlendra
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Matvælaöryggi og alþjóðlegt samstarf:
• Nýjar mæliaðferðir, t.d. þörungareitur skelfiski: styttri viðbragðstími
• Sérfræðiþekking til á landinu – þegar vandamál koma upp er hægt fá 

ráðgjöf og upplýsingar innanlands. Uppbygging NRL möguleg.
• Gögn um efnainnihald, næringargildi og óæskileg efni, forsenda fyrir 

því að hægt sé að selja sjávarafurðir. Tryggja útflutningshagsmuni
• Viðhalda jákvæðri ímynd og orðspori íslenskrar matvælaframleiðslu 
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• Þróun framleiðslu fiskeldisfóðurs úr aukahráefnum timburvinnslu
• Hvernig má draga úr brottkasti?  Litið á Ísland sem fordæmi, m.a. vegna 

þátttöku tæknifyrirtækja (Marel, Hampiðjan, Skipasýn) og SFS. 
• Mat á áhrifum hlýnunar jarðar á fiskveiðar og fiskeldi. Ógnanir, tækifæri og 

aðlögunaráætlanir
• Kynningarefni, námskeið og app fyrir smábátasjómenn
• Aðgreining á markaði fyrir Atlantshafsþorsk. Þróun á appi sem sýnir 

upplýsingar um vöruna og leið hennar til neytandans (2015). Þróun staðals
um hvernig meta beri sjálfbærni í virðiskeðjum hvítfisks

• Þróun fiskveiðistjórnunarmódel og nýrra aðferða við fiskveiðistjórnun. Hafa 
þegar hafa verið teknar upp af m.a. alþjóðlega hafrannsóknarráðinu (ICES) 
og hafrannsóknarráði Miðjarðar- og Svartahafs (GFCM)



©Matis 2018

• Framleiðsla á vatnsrofnu kollageni úr aukahráefni 
fiskvinnslu. Þróun nýrra ensíma til vatnsrofs á kollageni.

• Vinnsla á lífefnum og lífvirkum efnum úr þörungum. Áhrif neyslu 
þessara efna á sykursýki. Íblöndun í matvæli. 

• Skilgreining erfðaauðlinda sem Ísland býr yfir
• Þróun á nýtingu þangsykra og annarra innihaldsefna í þangi
• Einkaleyfi á sviði líftækni



©Matis 2018



©Matis 2018



©Matis 2018

Stjórna útlendingar ferðinni?
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EIT FOOD (400m € EU fjárfesting/1,6ma heild)
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Rammaáætlun Evrópu: 
Íslendingum lætur vel að keppa alþjóðlega

Rannsóknir, menntun og menning: Styrkir í evrum á hvern 
íbúa 2014–2017 (heimild: Rannís).

2014 til mars 2018 nema beinir 
styrkir til íslenskra aðila um 61 
milljón evra.
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https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy
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Nokkrir punktar úr samtölum við 
forsvarsmenn úr sjávarútvegi
• Það þarf að tengja virðiskeðjuna frá upphafi til enda. Til þess þurfum 

við alþjóðlegar tengingar
• Hagsmunir fyrir Ísland að við séum þekkt út á við sem leiðandi og 

komum inn á að stýra því hvað eru gæði, hvað er öruggt o.fl.
• Alþjóðleg verkefni gera greinina meira spennandi og trekkja að 

toppfólk. Þekking úr rannsóknum smitar yfir í greinina.
• Skortur á grunnfjármögnun rannsókna er afleiðing stefnuleysis sl. ár. 

Of mikil áhersla á umbúðir en of lítil á innihald
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Er Ísland í fremstu röð í bráð og lengd?
• Íslenskur sjávarútvegur stendur ágætlega í dag, en við þurfum að 

takast á við umbyltingar í tækni, mörkuðum og samfélagsgerð. Slíkt 
krefst mikillar fjárfestingar og alþjóðlegrar þróunar og samvinnu

• Ísland getur stuðlað að framgangi heimsmarkmiða SÞ með þekkingu á 
sjávarútvegi

• Skortur á stefnumótun og grunnfjárfestingu í rannsóknum og 
nýsköpun stendur framtíðarþróun fyrir þrifum. 

• Nýsköpun krefst langtímafjárfestinga fyrirtækja. Skynsamlegt væri að 
hluti gjaldtöku innan virðiskeðju sjávarfangs yrði ráðstafað til 
rannsókna og markaðsþróunar, svipað og raunin er í Noregi og víðar
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