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SAMANTEKT
Frá því snemma árs 2004 hafa Þekkingarsetur Þingeyinga og Náttúrustofa
Norðausturlands unnið markvisst að því að koma upp sérfræðiþekkingu á
sviði sjávarspendýra. Stefnt er að stofnun Háskólasetursins á Húsavík á árinu
2007 undir merkjum Háskóla Íslands.
Háskólasetrið á Húsavík verður fyrsta fræða- og rannsóknasetur Háskóla
Íslands á Norðurlandi. Fyrst um sinn er ráðgert að fara af stað með 1
stöðugildi sérfræðings á sviði sjávarspendýra.
Lykilforsendur fyrir því að staðsetja rannsóknasetur á sviði sjávarspendýra á
Húsavík:
o

Mikil þekking og áhugi heimafólks á sjávarspendýrum

o

Sterkir atvinnuvegir við fiskveiðar og hvalaskoðun

o

Einstakt aðgengi að hvölum

o

Mikil samlegðaráhrif við rekstur

Háskólasetrið verður hýst innan Þekkingarseturs Þingeyinga og mun verða
rekið í nánu samstarfi við þá stofnun og Náttúrustofu Norðausturlands. Í
húsnæði Þekkingarseturs Þingeyinga hefur þegar verið tekin frá skrifstofa fyrir
Háskólasetrið á Húsavík.
Kostnaður við stofnun og rekstur Háskólasetursins á Húsavík er í lágmarki og
mótast að miklu leyti af þeirri miklu samlegð sem næst með því að staðsetja
setrið og reka innan veggja Þekkingarseturs Þingeyinga.
Kostnaður

(ísl.kr.)

Laun og launatengd gjöld

6.000.000

Ferðakostnaður

1.000.000

Húsnæði

300.000

Skrifstofuhald

150.000

Stofnkostnaður

1.500.000

Samtals

8.950.000

Sótt er um fjárveitingu til fjárlaganefndar að upphæð kr. 8.950.000
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INNGANGUR
Frá því snemma árs 2004 hafa Þekkingarsetur Þingeyinga og Náttúrustofa
Norðausturlands unnið að því að koma upp sérfræðiþekkingu á sviði
sjávarspendýra. Hugmyndir þar um hafa verið kynntar Háskóla Íslands,
Háskólanum á Akureyri, Hafrannsóknastofnuninni, Hvalasafninu á Húsavík,
hvalaskoðunarfyrirtækjum auk sveitarfélaga í héraðinu.

Á árinu 2006 var ákveðið að stefna markvisst að því að hrinda þessu verkefni
í framkvæmd á árinu 2007. Stefnt er að stofnun Háskólasetursins á Húsavík á
árinu 2007 undir merkjum Háskóla Íslands. Háskólasetrið verður hýst innan
Þekkingarseturs Þingeyinga og mun nýta alla þá aðstöðu og þann
tækjabúnað sem tilheyrir þeirri stofnun og Náttúrustofu Norðausturlands. Í
húsnæði Þekkingarseturs Þingeyinga hefur þegar verið tekin frá skrifstofa fyrir
Háskólasetrið á Húsavík. Þá hefur Náttúrustofa Norðausturlands gert
ráðstafanir til þess að hægt verði að samnýta rannsóknabúnað
stofnunarinnar.
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HÁSKÓLASETUR
Háskólasetrið á Húsavík
Háskólasetrið á Húsavík verður rannsóknasetur Háskóla Íslands í
sjávarspendýrafræðum. Stundaðar verða rannsóknir og kennsla á sviði
sjávarspendýra, þ.e. hvala og sela.
Í upphafi er gert ráð fyrir því að í Háskólasetrinu verði eitt stöðugildi
sérfræðings á sviði sjávarspendýra. Þessi sérfræðingur mun verða
starfsmaður Háskóla Íslands og hafa stöðu háskólakennara með rannsóknaog kennsluskyldu við skólann.
Háskólasetrið á Húsavík verður starfrækt innan veggja Þekkingarseturs
Þingeyinga. Starfsmaður Háskólasetursins á Húsavík mun starfa náið með
Náttúrustofu Norðausturlands og Þekkingarsetri Þingeyinga, sem koma að
rannsóknastarfi og háskólanámsþjónustu í héraðinu.

Háskólasetur Háskóla Íslands
Háskólasetur Háskóla Íslands eru faglega sjálfstæðar einingar sem reknar eru
af Háskólanum á landsbyggðinni. Háskólasetrin falla undir Stofnun
fræðasetra Háskóla Íslands, sem er samstarfsvettvangur Háskóla Íslands í
verkefnum sem tengjast landsbyggðinni.
Á undanförnum árum hefur verið lögð aukin áhersla á að efla tengsl
Háskóla Íslands við landsbyggðina, m.a. með því að fjölga rannsókna- og
fræðasetrum Háskóla Íslands.
Eftirfarandi fræða- og rannsóknasetur heyra nú undir Háskóla Íslands:
-

Rannsókna- og fræðasetrið í Vestmannaeyjum (1994)
Háskólasetrið í Hveragerði (2000)
Háskólasetrið á Hornafirði (2002)
Háskólasetur Suðurnesja í Sandgerði (2004)
Háskólasetrið í Stykkishólmi (2005)

Eins og sjá má eru 5 landsbyggðarsetur starfrækt á vegum Háskóla Íslands.
Háskólasetrið á Húsavík verður fyrsta og hugsanlega eina setur Háskóla
Íslands á Norðurlandi.
Auk Háskólasetursins á Húsavík er unnið að undirbúningi að stofnun
háskólasetra á Vestfjörðum og á Austurlandi.

Háskólasetrið á Húsavík verður fyrsta fræða- og rannsóknasetur Háskóla
Íslands á Norðurlandi. Fyrst um sinn er ráðgert að fara af stað með eitt
stöðugildi sérfræðings á sviði sjávarspendýra.
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SJÁVARSPENDÝR OG HÚSAVÍK?
Hval- og selveiðar hafa verið stundaðar frá Húsavík frá ómunatíð, einkum af
smábátasjómönnum. Þessar veiðar eru enn stundaðar innan þeirra marka
sem lög leyfa meðal smábátasjómanna á Húsavík.
Hvalaskoðun hófst á Húsavík á árunum 1994-1995. Með því var lagður
grunnur að nýrri atvinnugrein sem hefur aukist mjög að umfangi á landinu
öllu. Húsavik er nú fjölsóttasti hvalskoðunarstaður í allri Evrópu og hefur verið
það um árabil. Á Húsavík hafa undanfarin ár starfað 2-3 fyrirtæki sem
stundað hafa hvalaskoðun á 5-7 bátum. Að auki hefur byggst upp afar
merkilegt hvalasafn, hið eina sinnar tegundar á Íslandi og eitt fárra á
heimsvísu. Við hvalaskoðunariðnaðinn starfa tugir manns á Húsavík.
Eftirfarandi þættir renna stoðum undir stofnun Háskólasetursins á Húsavík
með rannsóknir og kennslu á sviði sjávarspendýra að sérsviði:
-

Engin sérhæfing eða sérþekking á sjávarspendýrum er til staðar Í
íslenskum háskólum, þ.m.t. Háskóla Íslands. Engin sérhæfð námsleið
eða rannsóknareining hefur verið starfrækt á þessu sviði í íslenskum
háskólum. Margt er því óunnið á sviði rannsókna á hvölum og selum
á vegum háskólanna.

-

Aðgengi að hvölum er óvíða betra á Íslandi en á Skjálfanda við
Húsavík. Reglulegar siglingar til hvalaskoðunar ásamt öflugri
smábátaútgerð frá Húsavík gefur góða yfirsýn yfir lífríki Skjálfanda.
Stuttar leiðir á miðin og hagstætt veðurlag veldur því að á
undanförnum 10 árum hafa hvalir sést í yfir 95% af öllum
hvalaskoðunarferðum.

-

Þekking staðbundinna sjómanna á atferli sela og smáhvela í
Skjálfanda er mikil. Hún á sér rætur í sterkri hefð fyrir smáhvela- og
selveiðum og meðferð og nýtingu afurða þeirra.

-

Þekking starfsfólks hvalaskoðunarfyrirtækja og hvalasafns á hvölum á
Skjálfanda er víðtæk eftir 10 ára reynslu og hraða uppbyggingu á
nýjum atvinnuvegi í tengslum við sýningu hvala. Tugir fólks starfa við
það að afla þekkingar á hvölum á Skjálfanda og miðla henni til
ferðafólks.

-

Menning og meðvitund íbúa á Húsavík hefur mótast mjög af
uppbyggingu hvalaskoðunaratvinnuvegarins. Almennur áhugi og
þekking á lífríki Skjálfanda, sér í lagi hvölum, hefur aukist mjög meðal
almennings í Þingeyjarsýslum.

-

Öflugir innviðir á sviði rannsókna og þekkingariðnaðar á Húsavík
skapa hagstæðar aðstæður fyrir sjálfstæða rannsakendur og
stofnanir. Öflug starfsemi Þekkingarseturs Þingeyinga og Náttúrustofu
Norðausturlands gerir uppbyggingu háskólaseturs auðvelda og
skapar frjótt og hvetjandi starfsumhverfi.

-

Áhugi erlendra rannsakenda á sviði sjávarspendýra er þegar orðinn
töluverður á Húsavík. Háskólar, rannsóknastofnanir og einstaklingar
sem koma að rannsóknum á sjávarspendýrum hafa undanfarin ár í
síauknum mæli sótt á svæðið til rannsókna.

Mikil þekking og áhugi heimafólks á sjávarspendýrum, sterkir
atvinnuvegir við fiskveiðar og hvalaskoðun og einstakt aðgengi að
hvölum gera Húsavík afar hagstæðan stað til sjávarspendýrarannsókna.
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HÚSNÆÐI OG AÐSTAÐA
Garðarsbraut 19, Húsavík
Þekkingarsetur Þingeyinga og Náttúrustofa Norðausturlands hafa starfað á
Húsavík frá árinu 2003. Fyrstu mánuðina voru stofnanirnar í bráðabirgðahúsnæði en árið 2004
tóku stofnanirnar við
nýju húsnæði. Um er að
ræða
280
fm
leiguhúsnæði á 2. hæð
að Garðarsbraut 19 í
miðbæ
Húsavíkur.
Þekkingarsetur
Þingeyinga
hefur
húsnæðið
allt
til
umráða og framleigir
það að hluta til annarra
stofnana og aðila og
myndar
þannig
„þekkingarsamfélag“.
Háskólasetrið mun leigja
Húsnæði Þekkingarseturs Þingeyinga á 2. hæð við Garðarsbraut
sérrými og aðgang að
19, Húsavík. Þegar hefur verið tekin frá aðstaða fyrir Háskólasetrið
samnýttu rými innan
á Húsavík innan Þekkingarsetursins.
Þekkingarsetursins.
Nú þegar hefur verið gert ráð fyrir skrifstofu og vinnuaðstöðu fyrir
Háskólasetrið á Húsavík innan Þekkingarsetursins. Fyrst um sinn mun
Háskólasetrið leigja eina skrifstofu innan setursins og aðgang að samnýttu
rými, tækjum og rannsóknabúnaði Þekkingarsetursins og Náttúrustofunnar.

Skrifstofa sem tekin hefur verið frá fyrir Háskólasetrið á Húsavík
innan Þekkingarseturs Þingeyinga.

Háskólasetrið á Húsavík mun starfa innan veggja Þekkingarseturs
Þingeyinga. Þegar hefur verið gert ráð fyrir aðstöðu fyrir Háskólasetrið
innan Þekkingarsetursins.
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ÁVINNINGUR
Fyrir Háskóla Íslands
Háskóli Íslands hefur ekki, frekar en aðrir háskólar á Íslandi, haft yfir að ráða
sérþekkingu á sviði sjávarspendýra. Að koma upp starfsstöð sem sérhæfð
verður í sjávarspendýrum skapar mikla möguleika á rannsóknum á nýju sviði
fyrir Háskólann, sem á sér mikinn og traustan sess í íslenskri menningu og
sögu. Á Húsavík má ætla að sé hvað best vinnuumhverfi á Íslandi til
rannsókna og kennslu á sviði sjávarspendýra. Aðgengi að hvölum og
upplýsingum um hvali er einstakt. Að auki hefur uppbygging hvalaskoðunar
og hvalasafns skapað samfélagslegt umhverfi og innviði sem gera
rannsóknastarf og kennslu á þessu sviði einkar aðgengilega fyrir háskólafólk.
Með því að hýsa Háskólasetrið innan nets og veggja Þekkingarseturs
Þingeyinga dregur verulega úr fjárþörf til stofnunar og rekstrar. Þá mun
vinnuumhverfi starfsfólks Háskólasetursins á Húsavík verða frjótt og hvetjandi
við þessar aðstæður.
Fyrir Þekkingarsetur Þingeyinga og Náttúrustofu Norðausturlands
Háskólasetrið á Húsavík mun skapa nýja möguleika fyrir Þekkingarsetur
Þingeyinga og Náttúrustofu Norðausturlands á því að þróa starfsemi sína í
átt að sjávarspendýrum. Náttúrustofunni munu skapast auknir möguleikar á
þátttöku í hvala- og selarannsóknum í samstarfi við Háskólann.
Þekkingarsetrinu opnast leiðir til fræðslu á þessu sviði með þróun
„akademískrar ferðaþjónustu“ sem byggir á fræðslu um hvali og seli. Með
tilkomu Háskólasetursins á Húsavík munu tengsl og samstarfsmöguleikar
Þekkingarsetursins og Náttúrustofunnar við Háskóla Íslands aukast verulega.
Fyrir Þingeyjarsýslur
Háskólasetrið á Húsavík mun efla mjög og dýpka þekkingarsamfélagið í
Þingeyjarsýslum, sem verið hefur að byggjast upp á undanförnum árum. Auk
beinnar atvinnusköpunar fyrir hámenntað fólk mun stofnun setursins auka
þekkingu á náttúrufari svæðisins sem nýtast mun fjölmörgum fyrirtækjum og
stofnunum í héraðinu. Þá felst mikill ávinningur í því að festa með formlegum
hætti til frambúðar í Þingeyjarsýslum starfsstöð á vegum Háskóla Íslands.
Fyrir þjóðina
Hvalveiðar og selveiðar eiga sér veigamikinn sess í íslenskri menningu og
sögu. Frá ómunatíð hafa Íslendingar og aðrir nýtt hvali og seli hér við land til
matar og ýmissa annarra nota. Þá hefur á síðasta ártug orðið til allstór
atvinnuvegur í kringum hvalaskoðun og –sýningu. Þrátt fyrir þetta hafa ekki
verið stundaðar mjög miklar rannsóknir á þessu sviði hérlendis. Mikið er
óunnið í öflun þekkingar á íslenskum hvala- og selastofnum. Mikið af
upplýsingum vantar enn um stofnstærðir, far og atferli þessara stofna. Að
stofna miðstöð hvala- og selarannsókna á hagstæðum stað landfræðilega,
í frjóu „akademísku“ umhverfi, innan nets Háskóla Íslands getur orðið
mikilvægur hlekkur í þekkingaröflun um þennan hluta íslenskrar náttúru.

Mikill og gagnkvæmur ávinningur mun skapast af stofnun
Háskólasetursins á Húsavík fyrir Háskóla Íslands og samfélagið, bæði
nærumhverfið og þjóðina.
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SAMSTARF
Þekkingarsetur Þingeyinga
Þekkingarsetur Þingeyinga er miðstöð símenntunar, háskólanáms og
rannsókna í Þingeyjarsýslum. Þekkingarsetur Þingeyinga stendur fyrir
námskeiðum og hefur milligöngu um nám í samstarfi við einstaklinga og
atvinnulífið. Setrið rekur háskólanámssetur með þjónustu og vinnuaðstöðu
fyrir háskólanema á svæðinu. Einnig er setrið miðstöð rannsókna á
svæðinu, og hýsir til lengri og skemmri tíma fólk, stofnanir og fyrirtæki sem
stunda rannsóknir í héraðinu. Samstarf Háskólasetursins á Húsavík við
Þekkingarsetrið getur orðið víðtækt í tengslum við háskólanám, fræðslu og
rannsóknaverkefni,
auk
samstarfs
um
húsnæði,
aðstöðu
og
starfsmannahald.

Náttúrustofa Norðausturlands
Náttúrustofa Norðausturlands er rannsóknastofnun á sviði náttúrufræða sem
staðsett er á Húsavík. Hún er ein af sjö náttúrustofum sem starfræktar eru á
Íslandi víða um landið. Náttúrustofurnar hafa allar sama hlutverki að gegna
en þær starfa á mismunandi landssvæðum. Ráðgert er að samstarf
Háskólasetursins á Húsavík við Náttúrustofuna verði náið um
rannsóknaverkefni á sviðið sjávarspendýra sem og samnýtingu tækja og
búnaðar til rannsókna.

Aðrir
Háskólasetrið á Húsavík mun hafa fjölþætt samstarf við sveitarfélög,
stofnanir og fyrirtæki í héraðinu. Sérstaklega er gert ráð fyrir því að fyrirtæki
og stofnanir sem tengjast sjávarspendýrum, þ.e. hvalaskoðunarfyrirtæki og
Hvalasafnið, muni eiga náið samstarf við Háskólasetrið.

Háskólasetrið á Húsavík mun starfa samhliða Þekkingarseturs Þingeyinga og
Náttúrustofu Norðausturlands og hafa víðtækt samstarf við þær stofnanir

Háskólasetrið á Húsavík mun starfa samhliða Þekkingarsetri Þingeyinga
og Náttúrustofu Norðausturlands og hafa víðtækt samstarf við þær
stofnanir.
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FJÁRHAGUR
Stofn- og rekstrarkostnaður
Kostnaður við stofnun og rekstur Háskólasetursins á Húsavík mótast að miklu
leyti af þeirri miklu samlegð sem næst með því að staðsetja setrið og reka
innan veggja Þekkingarseturs Þingeyinga. Stofnkostnaður er í lágmarki og
eins verður skrifstofureksturinn afar hagstæður við þessar aðstæður.
Stofnkostnaður samanstendur einkum af lágmarksútbúnaði, tækjum og
hugbúnaði sem rannsóknir á sjávarspendýrasviði útheimta.
Kostnaður

(ísl.kr.)

Laun og launatengd gjöld

6.000.000

Ferðakostnaður

1.000.000

Húsnæði

300.000

Skrifstofuhald

150.000

Stofnkostnaður

1.500.000

Samtals

8.950.000

Framlag ríkissjóðs
Til að koma Háskólasetrinu á Húsavík á legg þarf fjárveitingu úr ríkissjóði. Í
nær 3 ár hafa verið reyndar leiðir til þess að ýta þessu verkefni af stað með
öðrum leiðum, þ.m.t. styrkumleitan hjá einkaaðilum, félögum og háskólum.
Niðurstaðan er sú að til að koma þessari starfsemi af stað sé óhjákvæmilegt
að til komi stofnframlag úr ríkissjóði. Að loknu stofnferlinu er ráðgert að
háskólasetrið muni komast í fjárhagslegan farveg sem ekki útheimti
fjárveitingar til grunnrekstursins í gegnum fjárlaganefnd Alþingis.
Mótframlög
Við undirbúningsvinnu að stofnun Háskólasetursins á Húsavík hefur verið
leitað leiða til að styðja við starfsemi setursins til framtíðar. Sem dæmi um
mótframlög til starfseminnar má nefna eftirfarandi þætti:
Þekkingarsetur Þingeyinga hefur þegar gert ráðstafanir til að hýsa starfsemi
Háskóla Íslands innan sinna veggja. Auk samnýtingar á húsnæði eru
möguleikar á að samnýta starfsfólk Þekkingarsetursins.
Náttúrustofa
Norðausturlands
hefur
þegar
hafið
þátttöku
í
rannsóknaverkefnum á sviði sjávarspendýra í samstarfi við Hafrannsóknastofnunina og komið sér upp sérhæfðum tækjum til sjávarspendýrarannsókna sem gert er ráð fyrir að gefa Háskólasetrinu afnot af.
Hvalaskoðunarfyrirtæki hafa lýst yfir miklum áhuga á því að styðja verkefnið,
t.d. með nýtingu hvalaskoðunarbáta, starfsfólks og eftir atvikum aðstöðu til
rannsókna. Þá hafa komið upp hugmyndir um að sérútbúa
hvalaskoðunarbát til rannsóknastarfa á vegum Háskólasetursins á Húsavík.
Hvalasafnið á Húsavík mun leggja Háskólasetrinu á Húsavík til aðgang að
safninu til kennslu og rannsóknastarfa. Einnig að starfsfólki safnsins eftir
atvikum og þörfum til sameiginlegra verkefna.
Norðurþing mun leggja Háskólasetrinu á Húsavík lið með margvíslegum
hætti. M.a. athuga samstarf um húsnæði og aðstöðu sem sveitarfélagið
hefur til umráða og kann að gagnast starfseminni.
Sótt er um fjárveitingu til fjárlaganefndar að upphæð kr. 8.950.000
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