
AVS RANNSÓKNASJÓÐUR Í 
SJÁVARÚTVEGHI OG STRANDBÚNAÐUR

Pétur Bjarnason AVS sjóðnu á 
ráðstefnunni „Strandbúnaður 2018“



AVS sjóðnum var komið á 
fót 2003 og hefur frá 2014 
verið vistaður hjá 
Byggðastofnun

Skilgreining á strandbúnaði:
„Strandbúnaður er samheiti yfir 
atvinnugreinar sem tengjast nýtingu 
land- og/eða sjávargæða í og við
strandlengju landsins, hvort sem um 
ræktun eða eldi er að ræða. 



Styrktarflokkar

• Fiskeldi
• Markaðir
• Líftækni
• Veiðar og vinnsla

• Segja má að strandbúnaður og öll þessi starfsvið 
sjóðsins eigi að hluta til sameiginlegan snertiflöt.



Faghópar

• Faghópar starfa á hverju þessara svið og eru þeir 
samkvæmt reglugeri skipaðir einstaklingum sem hafa 
innsýn í atvinnulífið, rannsóknaumhverfið og 
stjórnsýsluna.



Strandbúnaður

• Skilgreining ráðstefnuhaldara er eðlilega ekki mjög 
nákvæm.

• Eldi er ræktun lifandi tegunda úr dýraríkinu falla 
augljóslega undir skilgreininguna en annað orkar 
tvímælis. Álitamál eru t.d.

- Þróun og gerð fóðurs eða áburðar
- Sjúkdómavarnir og þróun bóluefna 
- Efni unnin úr eldisdýrum sem nýtast t.d. Í fæðubótarefni
- Kynbætur
- Vörur unnar úr´“úrgangsefnum“ t.d. skór ú roði



Styrkt verkefni skv. víðri merkingu hugtaksins

Árið 2011:  
164 umsóknir 83 verkefni styrkt,  16 strandbúnaður
Árið 2012:
191 umsókn, 72 verkefni styrkt, 18 strandbúnaður
Árið 2013:
163 umsóknir, 56 verkefni styrkt, 8 strandbúnaður
Árið 2014:
117 umsóknir, 47 verkefni styrkt, 11 strandbúnaður



Styrkt verkefni skv. víðri merkingu hugtaksins (frh.)

Árið 2015:
110 umsóknir, 41 verkefni styrk, 12 strandbúnaður
Árið 2016:
75 umsóknir, 37 verkefni styrkt, 16 strandbúnaður
Árið 2017:
64 umsóknir, 41 verkefni styrkt, 17 strandbúnaður



Sé notuð þröng skilgreining og aðeins tekin 
verkefni sem varða beint eldi lítur dæmið út svona

• Árið 2011:  7 verkefni um 42,3 míó kr. sem eru 10,78% 
• Árið 2012:  8 verkefni um 36,7 míó kr. sem eru 10.95%
• Árið 2013:  3 verkefni um 13,0 míó kr. sem eru  5,01%
• Árið 2014:  2 verkefni um 12,5 míó kr. sem eru 5,01%
• Árið 2015:  4 verkefni um 19,4 míó kr. sem eru 8,62%,
• Árið 2016:  6 verkefni um 33,0 míó kr. sem eru 13,05%
• Árið 2017:  4 verkefni um 23,5 míó kr. sem eru 9,43%



Um úrvinnsluna

• Sbr. Það sem sagt er hér að framan er ekki auðvelt að 
skilgreina vel hvernig skilgreina eigi þau verkefni sem 
styrkt eru hvort þau snerta strandbúnað eða hversu 
mikið. Slíkt mat er huglægt og ekki hafið yfir gagnrýni.

• Nefna má að það sem flokkað er sem fiskeldi í 
gagnagrunni sjóðsins hefur að meðaltali vegnið um 30% 
af styrkjunum og sveiflast sveiflast frá 24% til 36%.

• Þá ber að nefna að verkefni geta verið til eins, tveggja 
og þriggja ára en úthlutunin er á hverju ári þannig að 
verkefni til tveggja og þriggja ára teljast á hverju ári sem 
þau njóta styrks í umræðunni hér að framan



AVS sjóðurinn hefur að ósk yfirvalda tekið þátt í að 
fjármagna að nokkru leyti tvö átök í eldi

• Kynbótaverkefni vegna þorsks árin 2006 til 2017. Alls 
var verkefnið styrkt um 279,8 milljónir á þessu tímabili

• Átaksverkefni í markaðssetningu bleikjuafurða á árunum 
2007 til 2010 alls 72,2 míó kr.



TAKK FYRIR
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