
Íslenska þróunar- og nýsköpunarstyrkjakerfið
Erum við á réttri leið?

Sigurður Björnsson, sviðsstjóri rannsókna- og nýsköpunarsviðs Rannís



„Það skítur nokkuð skökku við hve stutt á veg Íslendingar eru 
komnir í stefnumótun og fjárfestingu rannsókna og nýsköpunar í 
sjávarútvegi. Mest af því sem gert hefur verið hefur alfarið byggst 
á framsýni og frumkvæði atvinnugreinarinnar sjálfrar og 
einstaklinga innan rannsóknageirans. Stuðningur opinberra sjóða 
hefur verið takmarkaður og stefna óljós eða ekki til staðar. 
Fjölmörg dæmi sýna hve áhrifarík markviss fjárfesting í 
rannsóknum, þróun og nýsköpun getur skilað.“ *  

* Úr upplýsingum/leiðbeiningum til fyrirlesara frá verkefnastjórn Sjávarútvegsráðstefnunnar
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Tækniþróunarsjóður (TÞS)

Hlutfall styrkja eftir atvinnuflokkum 2004-2018



TÞS og AVS 2016-2018
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Mikilvægi grunnrannsókna 
fyrir íslenskan sjávarútveg

Sem dæmi má nefna að á undanförnum 3 árum hafa
verkefni með beina tengingu við íslenskan
sjávarútveg hlotið öndvegisstyrki:

• Örverurannsóknir í lífríki Norður Atlantshafsins

• Viðgangur þorskstofna

• Genarannsóknir þorskstofnsins

… auk verulegra styrkja tengdum makríl og
verkefnum tengdum umhverfisbreytingum

Þetta er ekki tæmandi listi!
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