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Nefnd	  um	  fýsileika	  sameiningar	  
Háskóla	  Íslands	  og	  Landbúnaðarháskóla	  
Íslands	  
	  

Skilagrein	  	  
 

 

Inngangur	  
Menntamálaráðherra skipaði 4. mars 2009 nefnd til að skoða fýsileika þess að sameina 
Háskóla Íslands (HÍ) og Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ). Í nefndinni eiga sæti Halldór 
Árnason, sem jafnframt er formaður nefndarinnar, Ágúst Sigurðsson og Áslaug 
Helgadóttir tilnefnd af LbhÍ og Jón Atli Benediktsson og Sæunn Stefánsdóttir tilnefnd af 
HÍ. Með nefndinni störfuðu Einar Jörundsson og Leifur Eysteinsson, auk þess sem ýmsir 
stjórnendur háskólanna og menntamálaráðuneytisins aðstoðuðu við afmarkaða þætti 
verksins. 

Nefndinni er ætlað að skoða hvaða ávinning sameining stofnananna tveggja hafi í för með 
sér fyrir háskólakerfið í heild, eflingu fræðasviða auðlinda- og búvísinda og 
náttúruvísinda og áhrif sameiningar á gæði kennslu, námsframboð og eflingu rannsókna. 
Nefndinni er ætlað að skoða málið í alþjóðlegu samhengi háskólamálefna. Nefndin skal 
hafa í huga og taka tillit til aðkomu landbúnaðarins að hugsanlegu sameiningarferli.  

Þá hefur nefndin kannað hvernig starfsmenntanámi LbhÍ verði best fyrir komið á 
framhaldsskólastigi í framtíðinni. Um er að ræða fimm námsbrautir1 og er búfræði kennd 
á Hvanneyri en hinar greinarnar á Reykjum í Ölfusi. Einnig verður að huga að samningum 
LbhÍ við sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti varðandi rannsóknir. 

Í skilagrein þessari er í fyrsta lagi gerð grein fyrir aðdraganda að framangreindri fýsileika-
könnun. Í annan stað er gerð grein fyrir núverandi starfsemi skólanna og þá sérstaklega 
þeirri starfsemi skólanna sem mætti samþætta. Í þriðja lagi er farið yfir möguleg 
sóknarfæri sem sameining stofnananna gæti skapað. Í fjórða lagi er gerð grein fyrir 
mögulegri útfærslu á innra skipulagi sameinaðs háskóla. Í fimmta lagi er fjallað um 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Búfræði,	  garðyrkjuframleiðsla,	  blómaskreytingar,	  skrúðgarðyrkja,	  skógur	  og	  umhverfi.	  
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möguleg áhrif fyrirhugaðrar dýraheilbrigðisstofnunar á sameiningu háskólanna. Í sjötta 
lagi er gerð tillaga að fyrirkomulagi núverandi starfsnáms LbhÍ á framhaldsskólastigi. Að 
endingu setur nefndin fram tillögur sínar og framtíðarsýn ásamt ábendingum um hvernig 
standa skuli að næstu skrefum í þessari vinnu. 

Helstu	  niðurstöður	  
• Það er mat nefndarinnar að sameining LbhÍ og HÍ sé æskileg og að ef vel tekst til 

felist í henni faglegur ávinningur. Með formlegri sameiningu og faglegri 
samþættingu skólanna gefst dýrmætt tækifæri til að móta sterka heild sem byggist á 
sérstöðu og sérhæfingu hvors skóla um sig og getur sameiningin þannig orðið til að 
efla háskóla- og vísindastarf á Íslandi. Stefna beri að því að sameiningin taki gildi 1. 
júlí árið 2010. 

• Með sameiningu verði skoðað hvort ekki sé skynsamlegt að leggja grunn að nýju og 
öflugu fræðasviði líf-/auðlinda- og umhverfisvísinda2 innan HÍ með uppstokkun og 
endurskipulagningu náms og rannsókna sem fyrir er í báðum skólunum og þeirrar 
starfsemi sem fer fram á Tilraunastöð HÍ að Keldum. Er þetta í samræmi við það sem 
gerst hefur í nágrannalöndum okkar, einkum í Danmörku og Noregi. 

• Það er álit nefndarinnar að öflugt fræðasvið líf-/auðlinda- og umhverfisvísinda í 
víðum skilningi hefði alla burði til að standast alþjóðlegan samanburð í kennslu og 
rannsóknum íslensku samfélagi til hagsbóta. Búið er að byggja upp sérhæfða aðstöðu 
til kennslu og rannsókna innan LbhÍ sem nýst getur á nýju fræðasviði. 

• Árleg nettóútgjaldaaukning sameinaðs skóla kann að nema allt að 40 m.kr. einkum 
vegna samræmingar starfskjara starfsmanna. Þegar fram í sækir gæti verið mögulegt 
að ná fram meiri sparnaði . 

• Framangreind tillaga að sameiningu byggir á því að uppsafnaður og innbyggður halli 
á rekstri LbhÍ færist ekki til sameinaðs háskóla, að nýjar einingar sem færast til 
Háskóla Íslands beri sig skv. reiknilíkani ráðuneytisins um kennslu og að 
óhjákvæmilegur beinn kostnaður vegna sameiningar verði greiddur af sérstöku 
ríkisframlagi. Jafnframt að starfskjör starfsfólks LbhÍ og HÍ, sem verða starfsfólk 
sameinaðs háskóla verði samræmd. 

Aðdragandi	  og	  forsendur	  
Á síðustu árum hefur vaxandi áhersla verið lögð á fjölþætt hlutverk landbúnaðar og 
landnýtingar í hinum dreifðu byggðum landsins. Þetta kallar m.a. á auknar þverfræðilegar 
rannsóknir og kennslu sem lítill skóli á erfitt með að uppfylla. Til að bregðast við þessum 
breyttu kröfum var ákveðið árið 2004 að sameina Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Nefndin	  tekur	  ekki	  afstöðu	  til	  endanlegs	  nafns	  fræðasviðsins.	  
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Rannsóknastofnun landbúnaðarins og Garðyrkjuskóla ríkisins á Reykjum í Ölfusi undir 
merkjum Landbúnaðarháskóla Íslands. 

Á grundvelli stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Íslands frá 23. maí 2007 og samþykktar hennar 
frá 25. maí 2007, um breytingar á ráðuneytaskipan og tilflutning verkefna milli ráðuneyta, 
færðist stjórnsýslulegt forræði og ábyrgð á Hólaskóla og Landbúnaðarháskóla Íslands frá 
landbúnaðarráðuneyti til menntamálaráðuneytis 1. janúar 2008.  

Tilfærsla landbúnaðarháskólanna til menntamálaráðuneytis gefur tilefni til þess að líta 
heildstætt á háskólamenntun í landinu. HÍ hefur öðlast viðurkenningu 
menntamálaráðherra á öllum fræðasviðum og undirflokkum þeirra að undanskildum 
auðlinda- og búvísindum og listum. LbhÍ hefur öðlast viðurkenningu á sviðum 
náttúruvísinda og auðlinda- og búvísinda. Fræðasvið náttúruvísinda skarast í þessum 
tveimur háskólastofnunum en með því að bæta við auðlinda- og búvísindum hefði 
sameinaður skóli viðurkenningu til að stunda kennslu og rannsóknir á öllum fræðasviðum 
háskóla. 

Hinn 20. ágúst 2007 skipaði þáverandi menntamálaráðherra nefnd sem var falið að 
endurskoða lög um Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum (Keldur) og lög 
um rannsóknadeild fisksjúkdóma. Nefndin lagði m.a. til að Keldur yrði þverfræðileg 
stofnun innan Háskóla Íslands á sviði dýraheilbrigðisfræða með sérstök tengsl við 
heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands. Með þessum breytingum var ætlað að stuðla að 
eflingu heilbrigðis- og lífvísinda innan HÍ og að starfsemi Keldna myndi gegna 
lykilhlutverki sem þverfræðilegur tengiliður heilbrigðisvísinda, náttúruvísinda og 
auðlinda- og búvísinda. Breytingarnar munu því geta leitt til nánara samstarfs og 
gagnkvæmrar eflingar þessara fræðasviða sem væntanlega birtist í meiri gæðum kennslu, 
auknu námsframboði og öflugri rannsóknum, einnig í alþjóðlegu samhengi. Niðurstöður 
nefndarinnar og drög að frumvarpi um brottfall laga um Tilraunastöð Háskóla Íslands í 
meinafræði að Keldum hafa verið kynnt starfsmönnum Keldna og forsvarsmönnum HÍ. 

Nefnd þriggja erlendra sérfræðinga hefur skilað niðurstöðu um umsókn LbhÍ til 
menntamálaráðuneytisins um heimild til að bjóða upp á doktorsnám í náttúruvísindum og 
auðlindafræðum, sbr. 7. gr. laga nr. 63/2006. Sérfræðinganefndin leggur til að ráðherra 
veiti LbhÍ viðurkenningu á doktorsnámi til fjögurra ára með því skilyrði að á þeim tíma 
verði starf skólans að því leyti sem það snýr að doktorsnáminu styrkt verulega. Nefndin 
leggur áherslu á að LbhÍ nýti sér til fulls gildandi samstarfssamning við HÍ og skoði 
fýsileika þess að sameinast HÍ með hagsmuni starfsfólks og nemenda LbhÍ í huga og 
ávinning háskóla- og vísindasamfélagsins alls að leiðarljósi.  

Tvær nefndir skipaðar af fyrrverandi menntamálaráðherra, þ.e. verkefnisstjórn sem 
fjallaði um málefni háskóla og vísinda í ljósi nýrrar stöðu í ríkisfjármálum og nefnd 
erlendra sérfræðinga til að meta háskóla- og vísindakerfið á Íslandi, skiluðu 
menntamálaráðherra niðurstöðum sínum 25. maí 2009. Niðurstaða beggja nefnda er að 
endurskipuleggja verði háskólakerfið með nýrri sýn á hvernig þétta megi innviði og 
hámarka hugsanleg samlegðaráhrif og hagræðingu. Nefndirnar leggja báðar til að samnýta 
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verði kraftana og að tveggja háskóla kerfi sé líklegast til að tryggja langtímaárangur. Í 
niðurstöðu verkefnisstjórnarinnar segir m.a.: „Í samfélagi sem er ekki fjölmennara en íslenskt 
samfélag, þurfa skólarnir að geta samnýtt krafta sína sem best. Við endurskoðun 
stofnanakerfisins verður að horfa yfir sviðið í heild og ekki láta það hamla nýrri sýn hver skipan 
skólanna er nú og hvernig námsframboði er háttað. Sum fræðasviðin eru kennd í mörgum skólum 
og er augljóst að með samlegð þeirra skapast stærri einingar sem geta haft sterkari viðspyrnu á 
alþjóðlegum vettvangi.“  

Sameining HÍ og LbhÍ kæmi til móts við niðurstöður framangreindra nefnda. Skólarnir 
hafa báðir nýlega farið í gegnum umfangsmiklar breytingar og sameiningar við aðrar 
stofnanir. Hér að framan var getið sameiningar sem leiddi til stofnunar LbhÍ en 1. júlí 
2008 var tekið upp nýtt skipulag og stjórnkerfi HÍ um leið og lög nr. 37/2007, um 
sameiningu Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands, tóku gildi. Skólarnir eru því vel í 
stakk búnir til að takast á við sameiningu á árangursríkan hátt. 

Á Hvanneyri hefur byggst upp umfangsmikil aðstaða til kennslu og rannsókna á liðnum 
árum á vegum LbhÍ og þar má nú finna myndarlegt háskólaþorp með nemendagörðum, 
auk leikskóla og grunnskóla sem reknir eru á vegum Borgarbyggðar. Starfsemi skólans á 
staðnum hefur orðið mikil lyftistöng fyrir mannlíf á öllu Borgarfjarðarsvæðinu. LbhÍ er 
því ekki einungis háskóli sem þjónar landinu öllu heldur er hann einnig stofnun í þágu 
byggðarinnar. 

Yfirvofandi er samdráttur í ríkisrekstri á næstu árum. Þeim samdrætti má ætla að skólarnir 
geti betur mætt sameinaðir en hvor í sínu lagi. Þá er fjárhagsstaða LbhÍ afar slæm vegna 
uppsafnaðs rekstrarhalla á síðustu árum þar sem að fjárveitingar til skólans hafa ekki 
vaxið í takt við aukin verkefni og umfang skólans. Þá stöðu þarf að laga áður en til 
hugsanlegrar sameiningar skólanna kemur og tryggja að starfsemi eininga sem koma frá 
LbhÍ inn í sameinaðan skóla beri sig skv. reiknilíkani menntamálaráðuneytisins um 
háskólakennslu. 

Þróun	  landbúnaðarháskóla	  í	  nágrannalöndunum	  
Töluverðar breytingar á starfsemi landbúnaðarháskóla hafa orðið nú á síðustu árum 
erlendis og sér ekki fyrir endann á þeirri þróun. Almennt má segja að rík tilhneiging sé í 
þá átt að skilgreina landbúnaðarvísindi víðtækar en áður, m.a. með því að skírskota í 
auknum mæli til lífvísinda og að virkja betur þverfræðilegar nálganir. 

Í nágrannalöndum okkar hafa fjölmargir háskólar sameinast, m.a. í því skyni að skapa 
sterkari og samkeppnishæfari einingar. Í Danmörku sameinaðist Konunglegi danski 
dýralækna- og landbúnaðarháskólinn (Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, 
KVL), nýlega Kaupmannahafnarháskóla. KVL myndar nú uppistöðuna í áttunda 
fræðasviði Kaupmannahafnarháskóla, Lífvísindasviði (Faculty of Life Sciences), með 
höfuðstöðvar í Frederiksberg (http://www.life.ku.dk/forskning.aspx ). Við sameininguna 
fór ekki fram mikil uppstokkun á verkefnum frá því sem var en gert er ráð fyrir að frekari 
samþætting verði í náinni framtíð.  
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Svipaða sögu er að segja frá Írlandi þar sem mjög mikil uppstokkun var gerð innan 
Háskólans í Dublin (University College Dublin), sviðum og deildum fækkað og 
landbúnaðartengd fræði (matvælafræði, líffræði, líftækni, dýralækningar, 
umhverfisvísindi) felld undir eitt svið (College of Life Sciences) ásamt efnafræði, 
lyfjafræði, lýðheilsufræði o.fl. (http://www.ucd.ie/colleges.htm ). 

Í Noregi er nú verið að fella saman Dýralæknaháskólann í Ósló (Norges 
veterinærhøgskole) og Norska umhverfis- og lífvísindaháskólann (Universitet for miljø- 
og biovitenskap, UMB) (áður Norska landbúnaðarháskólann, NLH) sem verður á Ási. Þar 
er gert ráð fyrir gagngerri uppstokkun á deildaskiptingu þannig að um mikla samþættingu 
verður að ræða.  

Þá er rétt að minnast á að í Helsinki-háskóla hafa landbúnaðarvísindi, matvæla- og 
umhverfisfræði verið með höfuðstöðvar sínar í Viiki skammt utan borgarmarkanna í 
áratugi. Á síðustu árum hefur verið gríðarleg uppbygging í Viiki og eru nú staðsett þar 4 
af 11 fræðasviðum háskólans, þ.e. landbúnaðar- og skógfræðisvið, dýralækningasvið, 
lífvísindasvið og lyfjavísindasvið (http://www.helsinki.fi/viikki/english/ ). Í Svíþjóð hefur 
þróunin hins vegar orðið sú að efla mjög Sænska landbúnaðarháskólann (Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU) sem sjálfstæða einingu með starfsstöðvar víða um land 
(http://www.slu.se/?id=72 ).  
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Starfsemi	  skólanna	  

Háskóli	  Íslands	  
Háskóli Íslands (HÍ) er alþjóðlegur rannsóknarháskóli og býður fjölbreytt nám á öllum 
námsstigum. Hlutverk HÍ er að þjóna íslensku samfélagi á hverjum tíma og stuðla að 
framförum og hagsæld. HÍ stenst samanburð við fremstu erlendu rannsóknarháskóla á 
mörgum sviðum og hafa vísindamenn skólans hlotið fjölmargar alþjóðlegar 
viðurkenningar fyrir störf sín. 

Í maí 2006 setti HÍ sér metnaðarfulla stefnu til ársins 2011 
(www.hi.is/is/skolinn/stefna_2006_2011 ). Stefnan er mikilvægt skref að því 
langtímamarkmiði HÍ að komast í raðir bestu háskóla heims. Aðalmarkmið stefnunnar eru 
framúrskarandi rannsóknir, framúrskarandi kennsla og framúrskarandi stjórnun og 
stoðþjónusta. Kennsla og rannsóknir eru jafngildir þættir í starfsemi skólans. 

HÍ vinnur að því að efla hágæðarannsóknir sem standast alþjóðleg viðmið á fjölbreyttum 
sviðum vísinda og fræða. Þessu markmiði ætlar skólinn að ná m.a. með því að fimmfalda 
fjölda brautskráðra doktora, auka rannsóknavirkni og gæði rannsókna, m.a. með fjölgun 
birtra greina í ritrýndum, alþjóðlegum tímaritum, auka skipulegt samstarf við erlenda 
háskóla, auka sókn í samkeppnissjóði rannsókna, stórefla aðstöðu til rannsókna og auka 
þverfræðilegar rannsóknir. Síðast en ekki síst hyggst HÍ efla nýsköpun og tengsl við 
rannsóknastofnanir, atvinnulíf og landsbyggð. 

Nýtt stjórnskipulag HÍ sem tók gildi 1. júlí 2008 skipar HÍ í 5 fræðasvið: 
Félagsvísindasvið, Heilbrigðisvísindasvið, Hugvísindasvið, Menntavísindasvið og 
Verkfræði- og náttúruvísindasvið, sem hvert um sig skiptist í 3-6 deildir. Heildarfjöldi 
deilda í skólanum er nú 25. Í kjölfar gildistöku nýrra laga um opinbera háskóla, nr. 
85/2008, var sett af stað vinna við að endurskoða allar reglur sem háskólaráð HÍ og 
háskólaráð KHÍ höfðu sett á grundvelli eldri laga um skólanna. Gert er ráð fyrir að 
endurskoðun verði að mestu leyti lokið um mitt ár 2009. 

HÍ hefur hlotið viðurkenningu menntamálaráðuneytisins á öllum fræðasviðum sínum og 
undirflokkum þeirra, í grunnnámi, meistaranámi og doktorsnámi.  

Í árslok 2008 voru 1.229 fastráðnir starfsmenn við HÍ. Þar af voru 635 háskólakennarar. 
Af 555 prófessorum, dósentum og lektorum eru 379 með doktorspróf eða 68,3%. 

Heildarfjöldi nemenda vorið 2009 var 13.360; þar af 9,095 í grunnnámi (68%), 3,877 
(29%) í meistaranámi og 388 (3%) í doktorsnámi (Viðauki 1). Við HÍ er boðið upp á 
nærri 400 námsleiðir á grunn- og framhaldsstigi. HÍ leggur ríka áherslu á að veita 
fjölþætta og haldgóða menntun, í takti við þarfir þjóðfélagsins á hverjum tíma. Það er 
kappsmál skólans að prófgráður frá honum séu gæðastimpill sem opni nemendum 
fjölbreytt tækifæri í frekara námi og starfi. Fjölbreytni í námsframboði skólans eykst 
stöðugt. Í grunnnámi eru nú í boði um 170 námsleiðir sem lýkur með prófgráðu og innan 
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þeirra eru 80 áherslulínur eða kjörsvið. Í framhaldsnáminu hefur gróskan verið gífurleg á 
síðustu árum og þar bjóðast nú um 200 mismunandi námsleiðir með um 115 
áherslulínum. 

Til að styðja markmið HÍ um að stórefla rannsóknir og framhaldsnám í hæsta gæðaflokki 
hefur skólinn sett á fót sérstaka Miðstöð framhaldsnáms (e. Graduate School) sem hefur 
m.a. það hlutverk að samræma og tryggja gæði námsins í því skyni að stuðla að kröftugu 
vísindastarfi sem stenst alþjóðlegan samanburð og samkeppni. Miðstöð framhaldsnáms 
gætir heildarhagsmuna námsins, tryggir og eflir gæði þess og starfar náið með 
fræðasviðum og deildum, gæðanefnd háskólaráðs og sameiginlegri stjórnsýslu. 
Þverfræðilegar námsleiðir geta haft formlegt aðsetur í Miðstöðinni. 

Rannsóknarvirkni kennara og sérfræðinga HÍ hefur aukist umtalsvert á undanförnum 
árum. Þannig fjölgaði birtingum í svonefndum ISI-tímaritum um 55% á milli áranna 2005 
og 2008. Styrkjum vegna doktorsnáms hefur einnig fjölgað verulega, bæði með tilkomu 
Háskólasjóðs Eimskipafélags Íslands og með framlagi úr Rannsóknasjóði Háskólans. Við 
HÍ stunda 140 doktorsnemar nám á fullum styrkjum úr sjóðum skólans auk fjölda annarra 
sem eru á styrkjum frá öðrum aðilum, m.a. frá Evrópusambandinu. 

Háskóli Íslands á í margvíslegu innlendu og erlendu samstarfi sem ekki verður tíundað 
hér. HÍ er fullgildur aðili að Samtökum norrænna háskóla (Nordisk 
Universitetssamarbejde, NUS) og Samtökum evrópskra háskóla (European University 
Association, EUA) auk þess sem skólinn er aðili að yfir 400 formlegum 
samstarfssamningum við erlenda háskóla. HÍ vistar Sjávarútvegsskóla og Jarðhitaskóla 
Sameinuðu þjóðanna fyrir Háskóla SÞ auk þess sem Jafnréttisskólinn hefur göngu sína 
haustið 2009 en ætlunin er að hann bætist í hóp skóla SÞ hérlendis. 

Endurmenntun Háskóla Íslands (EHÍ) hefur starfað frá árinu 1983 og hafa umsvif hennar 
vaxið ár frá ári. Á síðasta ári sóttu rúmlega 7000 nemendur og þátttakendur nám á 12 
námsbrautum eða sóttu einstök námskeið sem voru um 350 talsins. Hjá EHÍ starfa 13 
starfsmenn. 

Nám og rannsóknir eftirfarandi deilda HÍ hafa snertifleti við starfsemi LbhÍ: 

• Líf- og umhverfisvísindadeild Verkfræði- og náttúruvísindasviðs býður grunnnám til 
BS-prófs, meistaranám og doktorsnám í ferðamálafræði, landfræði og líffræði. Nú 
stunda 466 nemendur nám við deildina. Við deildina starfa um 30 kennarar. Þess má 
geta að deildin býður upp á BS-nám í sjávar- og vatnalíffræði í samvinnu við 
Háskólann á Hólum. Innan deildarinnar er Líffræðistofnun sem er vettvangur 
rannsókna.  

• Umhverfis- og byggingarverkfræðideild Verkfræði- og náttúruvísindasvið býður 
grunnnám til BS-prófs, meistaranám og doktorsnám í umhverfis- og 
byggingarverkfræði. Nú stunda um 242 nemendur nám við deildina. Við deildina 
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starfa 15 kennarar og vísindamenn. Skipulagsfræði og landmælingar eru meðal 
greina í deildinni. 

• Matvæla- og næringarfræðideild Heilbrigðisvísindasviðs býður grunnnám til BS- 
prófs, meistaranám og doktorsnám í matvælafræði og næringarfræði. Í haust verður í 
fyrsta sinn boðið upp á grunnnám til BS-prófs í matvælatæknifræði, einnig 
alþjóðlegt meistaranám ímatvælafræði og matvælaverkfræði. Fjöldi nemenda er 112 
og starfa þar 8 fastir kennarar auk stundakennara. 

• Námsbraut í umhverfis- og auðlindafræði býður þverfræðilegt meistaranám. Að 
námsbrautinni standa þrjú fræðasvið, Verkfræði- og náttúruvísindasvið, 
Hugvísindasvið og Félagsvísindasvið. Nemendur eru yfir 70 talsins og hafa þeir 
margvíslegan bakgrunn og koma frá 22 þjóðlöndum. Kennsla og námið fer alfarið 
fram á ensku. Námið er í heild 120 ECTS einingar og getur rannsóknarverkefni verið 
30 eða 60 ECTS. Doktorsnám er í undirbúningi. 

Aðstaða Háskóla Íslands 
Starfsemi HÍ teygir anga sína um land allt þó meginþungi starfseminnar fari fram í 
Vatnsmýrinni og Vesturbænum í Reykjavík. Vegna náins samstarfs skólans og 
Landspítalans er starfsaðstaða margra starfsmanna á spítalanum eða í húsum á lóð hans. 
Menntavísindasvið hefur starfsaðstöðu í Stakkahlíð, Bolholti og á Laugarvatni.  

Nú eru starfandi 7 fræðasetur Háskóla Íslands á 10 stöðum víðs vegar um land, þ.e. í 
Sandgerði, Stykkishólmi, Bolungarvík, á Patreksfirði, Húsavík, Hornafirði, Selfossi og í 
Vestmannaeyjum, Kirkjubæjarklaustri og Gunnarsholti. Tvö fræðasetur til viðbótar eru að 
komast á legg en þau verða á Skagaströnd og á Egilsstöðum. Þá er Rannsóknamiðstöð í 
jarðskjálftaverkfræði, sem er hluti Verkfræðistofnunar, á Selfossi. 

 

Landbúnaðarháskóli	  Íslands	  
LbhÍ er vísindastofnun á sviði hagnýtrar náttúrufræði, umhverfismótunar og 
skipulagsfræða með áherslu á verndun og sjálfbæra nýtingu auðlinda landsins, 
skipulagsmál, menningu og sjálfbæra þróun. Skólinn starfar samkvæmt lögum um 
búnaðarfræðslu, nr. 57/1999, og rannsóknir í þágu atvinnuveganna, nr. 64/1965. Hann 
hefur hlotið viðurkenningu menntamálaráðuneytisins á fræðasviðum auðlinda- og 
búvísinda annars vegar og náttúruvísinda hins vegar. Háskóladeildir eru tvær, 
auðlindadeild og umhverfisdeild. Boðið er upp á BS- og MS-nám á fimm námsbrautum 
við skólann auk doktorsnáms á völdum sviðum. Rannsóknir eru um 60% af 
heildarstarfsemi skólans. Starfsmenn eru nú um 115 og heildarvelta 2009 er áætluð um 
1.140 m.kr., þar af eru sértekjur 620 m.kr. og koma 168,5 m.kr. frá rannsóknarsamningi 
við sjávarútvegs- og sjávarútvegsráðuneyti.  

Nýlega hefur verið unnin stefnumótun fyrir skólann til næstu fimm ára. Meðal helstu 
markmiða er að: vera leiðandi afl í rannsóknum innan áherslusviða LbhÍ með sérstaka 
áherslu á atvinnueflingu og nýsköpun og rannsóknartengt nám; að mennta nemendur til 
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þess að verða hæfir, ábyrgir og vel í stakk búnir til þátttöku í atvinnulífi eða til frekara 
náms; og að mynda sterk tengsl við íslenskt atvinnulíf, stjórnvöld og almenning, háskóla 
og stofnanir innanlands sem erlendis og hollvini skólans. Sjá: 
www.lbhi.is/Uploads/document/Rafrit/Stefna_LbhI_2009-2013.pdf  

Í árslok 2008 voru 115 starfsmenn við LbhÍ. Þar af voru 43 háskólakennarar. Alls hafa 25 
starfsmenn doktorsgráðu og 16 meistaragráðu. Sumir þeirra hafa rannsóknir að aðalstarfi 
þó svo að flestir komi einnig að kennslu. Á síðustu þremur árum birtu þeir 73 greinar í 
ritrýndum alþjóðlegum tímaritum og 65 greinar í erlendum ráðstefnuritum. 

Heildarfjöldi nemenda vorið 2009 var 206, þar af voru 178 í grunnnámi (86%), 22 (11%) 
í meistaranámi og 6 (3%) í doktorsnámi (Viðauki 2).  

Umhverfisdeild annast kennslu á BS-stigi í náttúru- og umhverfisfræðum, skógfræði og 
landgræðslufræðum og umhverfisskipulagi. Á verksviði auðlindadeildar er kennsla í 
búvísindum og hestafræðum en hestafræðin er samstarfsverkefni með Háskólanum á 
Hólum. Kennsla þessara tveggja deilda skarast með ýmsum hætti og hvor deild um sig 
annast námskeið sem nýtast nemendum hinnar deildarinnar. Boðið er upp á 
einstaklingsbundið meistaranám á öllum sérsviðum skólans og er námið sérsniðið að 
þörfum hvers og eins. Rannsóknarverkefni getur ýmist verið 60 eða 90 ECTS einingar. 
Einnig er í boði starfsmiðað meistaranám í búvísindum. Það býr nemendur markvisst 
undir ráðunautastörf í landbúnaði.  

Boðið er upp á doktorsnám á völdum sviðum. Nemendur eru nú sex, þar af eru fjórir á 
sviði erfðafræði búfjár.  

LbhÍ er fullgildur aðili að Nova-University Network (NOVA) sem er samstarfsvettvangur 
norrænna landbúnaðar- og dýralæknaháskóla (sjá http://nova-university.org/). LbhÍ mun 
taka við formennsku og rekstri þessa tengslanets 2010-2011. Skólinn mun hýsa 
sérstaklega ráðinn framkvæmdastjóra og er veltan áætluð um 600 þúsund evrur á næsta 
ári. Auk þess eru í gildi fjölmargir formlegir samstarfssamningar við erlenda háskóla. 
LbhÍ rekur Landgræðsluskólann í samstarfi við Landgræðslu ríkisins fyrir hönd 
utanríkisráðuneytisins. Hann er fyrir nemendur og fagfólk frá þróunarlöndunum og mun 
hann verða einn af háskólum Sameinuðu þjóðanna frá næstu áramótum. Nemendur eru nú 
sex talsins og dveljast þeir hér sex mánuði í senn en áformað er að fjölga þeim á næstu 
árum hafi utanríkisráðuneytið til þess fjárhagslegt svigrúm. Þessi starfsemi styrkir hið 
faglega starf LbhÍ umtalsvert og skapar mikilvægar tengingar við fræðasamfélagið á þessu 
sviði, bæði innanlands og erlendis, auk þess sem það skýtur fleiri stoðum undir rekstur 
skólans. 

Rannsóknaráherslur skólans endurspegla þá sérstöðu sem Íslendingar búa við á sviðum 
náttúruvísinda og búvísinda vegna aðstæðna hér á landi. Þar má nefna sérstakan jarðveg 
(eldfjallajarðveg) sem hefur mikil áhrif á ræktunarhæfni nytjaplantna, mikla eldvirkni, 
norðlæga legu, einstaka búfjárstofna, o.fl. Vegna mikillar hnignunar landgæða er 
jarðvegseyðing meiri hér á landi en þekkist utan eyðimerkursvæða og landgræðslustarf 
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stendur hér á gömlum merg. LbhÍ leggur áherslu á mörg svið er tengjast umhverfismálum, 
svo sem jarðvegsfræði og endurheimt vistkerfa. Þá tengjast margar rannsóknaráherslur 
loftslagsbreytingum og bindingu kolefnis í jarðvegi og gróðri. Rækt er lögð við rannsóknir 
er tengjast nýtingu sérstæðra erfðaauðlinda landsins, bæði í búfjárrækt og jarðrækt.  

LbhÍ hefur aðgang að viðamiklum gagnabönkum um náttúrufar og landbúnað, sem nýttir 
eru á alþjóðavettvangi, m.a. um jarðvegsrof, jarðveg, jarðabók, búfjárerfðafræði o.fl. 
Þessir grunnar nýtast til margvíslegra rannsóknaverkefna, m.a. í alþjóðlegum verkefnum 
og ýmsum námsverkefnum. 

Í gildi er samningur við sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti um þjónustu á sviði 
rannsókna, þróunarvinnu og sérhæfðrar ráðgjafar fyrir árin 2009-2012 og fær skólinn 
tæplega 170 m.kr. vegna þessa á árinu 2009. Faglegir starfsmenn eru öflugir liðsmenn í 
innlendum jafnt sem erlendum rannsóknarverkefnum og virkir í að sækja um styrki til 
rannsókna í samkeppnissjóði og námu styrkirnir rúmlega 30% af heildarveltu 
háskóladeildanna 2008.  

LbhÍ rekur einnig starfsmenntanám á framhaldsskólastigi og fer það fram innan starfs- og 
endurmenntunardeildar. Fastráðnir kennarar eru 11 í um 10 stöðugildum. Bóklegt nám 
tekur tvö ár hjá skólanum og forkröfur eru tvær til fjórar annir á framhaldsskólastigi eða 
að nemendur séu orðnir 25 ára og hafi reynslu í faginu. Auk þess taka nemendur verknám 
á viðeigandi vinnustöðum og er það hluti af námi þeirra við LbhÍ og metið til eininga. 
Verknám á garðyrkjubrautum er 72 vikur og í búfræði þrír mánuðir. Í febrúar 2009 voru 
alls 104 nemendur í starfsmenntanámi: 9 í blómaskreytingum, 7 í garðyrkjuframleiðslu, 7 
í skógrækt og umhverfi, 14 í skrúðgarðyrkju og 76 í búfræði (þar af 29 í fjarnámi). 

Boðið er upp á fjölbreytta valkosti í endurmenntun á vegum skólans og hefur þetta starf 
eflst verulega síðustu ár. Þrír starfsmenn sinna umsýslu endurmenntunar í fullu starfi en 
leiðbeindur starfa bæði innan skólans og utan. Á síðasta ári voru nemendur 1.541 talsins 
og boðið var upp á 131 námskeið. 

Aðstaða 
Meginstarfsstöð LbhÍ er á Hvanneyri í Borgarfirði, um klukkutímaakstur norður frá 
Reykjavík. Á starfsstöð LbhÍ á Keldnaholti í Reykjavík starfa margir kennarar og 
vísindamenn þá daga sem þeir eru ekki í kennslu eða útivinnu. LbhÍ rekur starfsstöð á 
Reykjum í Ölfusi (rétt við Hveragerði). Reykir er mjög landmikil jörð í jaðri háhitasvæðis 
og á jörðinni er jarðhiti mjög víða. Þar er m.a. mjög fullkomin tilraunaaðstaða í garðyrkju. 
Skólinn rekur einnig fjórar mjög vel búnar tilraunastöðvar á mismunandi stöðum á 
landinu (Hvanneyri, Hestur, Möðruvellir, Stóra-Ármót). Sérstök tilraunastöð í jarðrækt er 
á Korpu við Korpúlfsstaði. 

Hjá skólanum er sérútbúin aðstaða til rannsókna á sviði búvísinda, náttúru- og 
umhverfisfræða, s.s. fóður- og jarðvegsefnagreininga, sameindaerfðafræði, skógfræði, 
landgræðslu og jarðvegseyðingar, kolefnisbindingar og losunar gróðurhúsalofttegunda. Þá 
hefur skólinn yfir að ráða aðstöðu og tækjum til margháttaðra efnagreininga. Af 
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sérhæfðum rannsóknastofum til kennslu og rannsókna eru um 500 m2 á Hvanneyri og um 
1500 m2 á Keldnaholti.  

Bókasafn LbhÍ geymir yfir 30.000 rit og yfir 400 ritraðir blaða og tímarita. Til viðbótar 
rekur skólinn með samstarfsstofnunum gagnagáttina Greinasafn á 
http://www.landbunadur.is. Þar er að finna yfir 10.000 greinar á sviði líffræði, umhverfis- 
og landbúnaðarfræða. Skólinn er einnig aðili að Hvar.is. 

Nemendum stendur til boða að stunda fjarnám við skólann og rekur hann vinsælt 
fjarkennslukerfi, www.skoli.is til þeirra hluta. 
 

Núverandi	  samstarf	  háskólanna	  
Samstarf milli HÍ og LbhÍ stendur á gömlum merg. Það var formgert með 
samstarfssamningi milli skólanna sem undirritaður var 3. desember 2008 (Viðauki 4). 
Markmið hans er að stuðla að auknu samstarfi á sviði kennslu, rannsókna og á öðrum 
sviðum í starfsemi skólanna.  

Sameiginlegir	  starfsmenn	  
Laufey Steingrímsdóttirm, prófessor við LbhÍ, er gestaprófessor við Matvæla- og 
næringarfræðideild Heilbrigðisvísindasviðs HÍ og fyrirhugað er að gera sambærilegan 
gestakennarasamning við Miðstöð í lýðheilsuvísindum við HÍ. 

Sameiginlegar	  námsleiðir	  og	  prófgráður	  
Ákveðið hefur verið að hefjast handa um sameiginlega námsbraut í náttúru og sögu frá 
hausti 2009. Á fyrstu tveimur árum námsbrautarinnar eru grunngreinar náttúrufræða (120 
ECTS) kenndar á Hvanneyri og á þriðja námsári taka nemendur sagnfræði sem aukagrein 
(60 ECTS) við Sagnfræði- og heimspekideild Hugvísindasviðs Háskóla Íslands í 
Reykjavík. Nemendur útskrifast með sameiginlega gráðu frá LbhÍ og HÍ. 

Samkomulag hefur náðst milli Menntavísindasviðs HÍ og LbhÍ um útfærslu á 
kennaramenntun á sviði náttúrufræði í samstarfi skólanna. Mun þetta verkefni hefjast 
haustið 2009. Þá eru viðræður hafnar milli Verkfræði- og náttúruvísindasviðs HÍ og LbhÍ 
um samstarf á sviði MS-náms í skipulagsfræðum. Samstarf um nám í tengslum við mat, 
auðlindir og menningu eru á umræðustigi. 

Samnýting	  starfsmanna	  við	  formlega	  kennslu	  í	  einstökum	  námskeiðum	  
Löng hefð er fyrir því að einstaka starfsmenn hvors skóla hafi komið að kennslu í stökum 
námskeiðum hjá hvor öðrum. Þeir hafa þó ekki unnið þetta sem hluta af starfsskyldum 
sínum eins og núverandi samningur býður upp á heldur tekið að sér kennsluna sem 
aukastarf. Ekki hefur enn reynt á það ákvæði samningsins að kennsla við gestaskólann 
geti talist hluti af kennsluskyldu við heimaskólann. 
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Leiðbeining	  rannsóknanámsnema	  
Þó nokkuð margir starfsmenn LbhÍ hafa verið og eru leiðbeinendur rannsóknanámsnema 
við HÍ, ýmist sem aðalleiðbeinendur eða meðleiðbeinendur. Eru þetta nemendur á 
eftirfarandi fræðasviðum: lýðheilsuvísindum, næringarfræði, þjóðfræði, sagnfræði, 
læknisfræði, tölfræði, landfræði, líffræði og umhverfis- og auðlindafræði. Einnig hafa 
nokkrir starfsmenn HÍ komið að leiðbeiningu framhaldsnema við LbhÍ. Hefur það einkum 
verið á sviði hagfræði og skyldra greina. Nokkuð er um að starfsmenn hafi verið 
andmælendur við meistaraprófsvarnir og á síðustu mánuðum hafa sex starfsmenn LbhÍ 
gegnt því hlutverki við HÍ og einn frá HÍ við LbhÍ. 

Rannsóknir	  
Samstarf um rannsóknir byggist á frumkvæði einstakra starfsmanna og þó nokkuð hefur 
verið um að starfsmenn beggja skóla hafi sameinast um rannsóknarverkefni, jafnvel í 
samstarfi við fleiri aðila. Hér má nefna rannsóknir á sviði kolefnismála, gróðurvistfræði, 
dýraatferlisfræða, matvæla- og næringarfræða, lýðheilsufræða, sagnfræði og þjóðfræði, 
svo eitthvað sé nefnt. 

Þjónusta	  
LbhÍ hefur notið þjónustu vísindasviðs HÍ við grunnmat og ársframtal prófessora gegn 
greiðslu.  
 

Sóknarfæri	  sem	  gætu	  skapast	  við	  sameiningu	  

Sameining skólanna getur falið í sér ný sóknarfæri sem lúta að eftirtöldum atriðum:  

• Aukin fræðileg breidd gefur færi á fjölbreyttari viðfangsefnum í kennslu og 
rannsóknum. Sameinaður háskóli verður þannig betur í stakk búinn til að auka 
fjölbreytni menntunar á sviði náttúruvísinda og ýmissa annarra tengdra greina og 
laga sig þannig að síbreytilegum kröfum. Með þessu má gera fyrirkomulag 
menntunar sveigjanlegra og um leið gefa kost á aukinni sérhæfingu.  

• Auðveldara verður að takast á við þverfræðileg viðfangsefni í kennslu og 
rannsóknum. Hér má nefna verkefni á sviði tæknigreina (t.d. matvælatækni, græn 
orka, bútækni), rekstrarfræða og hagfræði (t.d. umhverfishagfræði, 
landbúnaðarhagfræði, ferðamálahagfræði), félagslegra þátta náttúru- og 
umhverfismála, kennslu í náttúrufræði fyrir kennara, næringar og heilsu, 
dýraheilbrigði, ferðamálafræði með áherslu á náttúruvernd og dreifbýli, 
skipulagsfræða og loks tengingu matvælaframleiðslu, þjóðfræða og sögu. 

• Sameinaður háskóli hefur öflugra tengslanet út um landsbyggðina. 

• Tækifæri til að bæta kennsluhætti og þróa sveigjanleg námsform, svo sem dreifnám 
og fjarkennslu. Með þessum hætti er unnt að taka upp kennslu í námskeiðum þar 
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sem nemendur og kennarar geta verið dreifðir um landið. Einnig er líklegt að 
sameining háskólanna efli sí- og endurmenntun.  

• Fjölbreyttari aðstaða sem sérfræðingar og nemendur geta nýtt sér. Sérstaklega má 
benda á að HÍ fær aðgang að sérhæfðri tilraunaaðstöðu og landi á Hvanneyri og 
öðrum starfsstöðvum um landið (feltstöð, sumarnámskeið, ráðstefnuhald). Hér má 
einnig nefna einstakar aðstæður á Reykjum sem bjóða upp á rannsóknir og kennslu í 
jarðhitarannsóknum og gætu t.d. nýst nemendum í Jarðhitaskóla Sameinuðu 
þjóðanna. Á móti kemur að LbhÍ fær notið þeirrar aðstöðu sem búið er að byggja 
upp á viðeigandi sviðum við HÍ, m.a. í Öskju, náttúrufræðahúsi Háskóla Íslands. 

• Færi á að ná betri árangri í alþjóðlegu samstarfi, m.a. með öflugri sókn í erlenda 
samkeppnissjóði, með því að tengja saman víðtækt tengslanet sem skólarnir hafa 
hver um sig þróað. 

Sameining skólanna býður einnig upp á ný tækifæri til hagræðingar:  

• Samþætta ýmsa rannsóknarþjónustu og er nærtækast að nefna tölfræðimiðstöð og 
efnagreiningastofu, einnig samhæfa og styrkja ráðgjafar- og þjónustuverkefni fyrir 
opinbera aðila. 

• Samnýta stoðkerfin sem byggð hafa verið upp í meistara- og doktorsnámi sem og 
stuðla þannig að enn frekari eflingu framhaldsnáms. 

• Hagkvæmari innkaup og nýting á kostnaðarsömum hugbúnaði og notkunarleyfum 
(fjarkönnunargögn, gagnabankar o.fl.). Einnig má nefna sérhæft bókasafn, þ.m.t. 
verðmætt safn um sögu íslensks landbúnaðar sem yrði hluti af Landsbókasafni 
Íslands – Háskólabókasafni. 

• Fjölbreyttari möguleikar starfsmanna og nemenda hvað varðar vinnuaðstöðu og 
starfsstöðvar í takt við þau verkefni sem verið er að sinna hverju sinni. 

• Aukin hagkvæmni í stjórnsýslu og stoðþjónustu. Hér má nefna atriði eins og 
sameiginlega kennsluskrá og nemendaskrá, bókhald og launaskráningu, umsýslu 
með stigamati og dómnefndarstörfum, Miðstöð framhaldsnáms, alþjóðaskrifstofu, 
kerfisþjónustu, tölvu- og upplýsingamál og loks kynningarmál og vefstjórn. 
Sameinuðum háskóla væri sérstakur fengur í fullkomnu verkbókhaldi sem þróað 
hefur verið innan LbhÍ. 

 	  



	   14	  

Skipulag	  innan	  HÍ	  ef	  af	  sameiningu	  verður	  
Sameining getur falið í sér margvíslega samþættingu starfseminnar. Nefndin hefur skoðað 
ýmsar leiðir við útfærslu á innra skipulagi HÍ og samþættingu ef af sameiningu verður. 
Þrjár leiðir hafa einkum verið ræddar.  

A. Stofnað verði nýtt fræðasvið við HÍ þar sem núverandi starfsemi LbhÍ verði fyrir 
komið. Höfuðstöðvar þess verði á Hvanneyri og kennsla og rannsóknir verði með 
líku sniði og nú er.  

Kostir: 
Tiltölulega einföld aðgerð sem hægt væri að framkvæma á skömmum tíma. Lítil röskun 
yrði á starfsemi LbhÍ. Innra skipulag hins nýja fræðasviðs yrði með líkum hætti og nú er, 
bæði hvað varðar kennslu og rannsóknir. Ávinningur fyrir LbhÍ að fá hlutdeild í hvata- og 
gæðakerfi HÍ (einkum rannsóknarmats- og sjóðakerfinu), auk þess sem margvísleg 
stjórnsýsla og stoðþjónusta yrði sameiginleg. Viðmót gagnvart umbjóðendum yrði að 
mestu óbreytt. Býður upp á samvirka þróun beggja stofnana hvað varðar flæði 
starfsmanna og nýsköpun í rannsóknum og kennslu þegar fram í sækir. Hugmyndum um 
fækkun háskóla á Íslandi yrði mætt rétt eins og byggðasjónarmiðum, þ.e. LbhÍ væri 
fræðasvið innan HÍ en starfsemin yrði að mestu leyti óbreytt. 

Gallar: 
Nýja fræðasviðið yrði miklu minna, bæði hvað varðar nemendur og starfsmenn, en þau 
fræðasvið sem fyrir eru við HÍ. Það myndi skapa ójafnvægi og e.t.v. togstreitu á milli 
fræðasviða enda gengi það gegn þeim sjónarmiðum sem höfð voru að leiðarljósi við 
nýlega heildarendurskoðun á skipulagi og stjórnkerfi HÍ. Óvíst er hvort raunveruleg 
samþætting yrði við önnur fræðasvið og hvort nýsköpun og þverfræðilegt samstarf myndi 
aukast að ráði. Ávinningur yrði takmarkaður umfram það að virkja frekar núverandi 
samstarfssamning milli skólanna. Óljóst er hvort fjarhagsleg hagræðing yrði af rekstri 
sameinaðs skóla. 

B. Starfsemi LbhÍ verði samþætt inn í þau fræðasvið sem fyrir eru innan HÍ 

Kostir: 
Takmörkuð röskun á starfsemi HÍ. Ávinningur fyrir LbhÍ að fá hlutdeild í hvata- og 
gæðakerfi HÍ (einkum rannsóknarmats- og sjóðakerfinu), auk þess sem margvísleg 
stjórnsýsla og stoðþjónusta yrði sameiginleg. Fræðasvið verkfræði- og náttúruvísinda 
myndi stækka og eflast með því að sumar greinar, sem þar eru fyrir, myndu stækka og 
eflast og nýjar greinar bætast við í Heilbrigðisvísindasvið HÍ ef hluti af starfsemi LbhÍ 
flyttist þangað. Einstaka einingar LbhÍ gætu þróast og dafnað betur með því að verða hluti 
af öflugri heild en smáar einingar eru oftast félitlar og hafa takmarkaða þróunarmögulega. 
Einhver hagræðing yrði í rekstri (þetta fer þó eftir því hvernig samþættingin yrði útfærð 
og hve margar starfsstöðvar yrðu starfræktar). Nýtt skipulag og stjórnkerfi HÍ héldi sér í 
meginatriðum.   
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Gallar: 
Mikil röskun yrði á starfsemi LbhÍ og hætta á að sérstaða skólans hyrfi og að sá styrkur og 
frumkvæði, sem byggst hefur upp á umliðnum árum á sviði landnýtingar og 
umhverfismála við LbhÍ, léti undan síga. Stuðningur við rannsóknarstarf á sviði 
landbúnaðar yrði í hættu. Legðist starfsemin á Hvanneyri af gæti það haft ófyrirséðar 
afleiðingar fyrir samfélagið á Vesturlandi. Stuðningur dreifbýlis gæti minnkað. Valkostum 
til náms í dreifbýli myndi fækka.  

C. Stofnað verði nýtt fræðasvið líf-/auðlinda- og umhverfisvísinda við HÍ. Starfsemi 
Keldna yrði hluti af því fræðasviði. Til þess að fræðasviðið verði öflugt og standi 
jafnfætis öðrum fræðasviðum við HÍ má hugsa sér að eftirfarandi deildir verði hluti 
af fræðasviðinu: 

• Líf- og umhverfisvísindadeild (samþætting viðeigandi eininga frá Verkfræði- og 
náttúruvísindasviði HÍ, LbhÍ, Heilbrigðisvísindasviði og Keldum) 

• Auðlindadeild (ferðamálafræði, byggðavísindi, búvísindi, ferskvatnsnýting) 

• Dýraheilbrigðisdeild (nú Keldur) 

• Matvæla- og næringarfræðideild (nú undir Heilbrigðisvísindasviði HÍ) 

• Skipulags- og landslagsdeild (samþætting frá LbhÍ og af Verkfræði- og 
náttúruvísindasviði HÍ) 

Kostir: 
Hér er á ferð nýsköpun fyrir báða aðila sem hefði alla burði til að leiða til öflugra faglegs 
starfs. Til yrði nýtt fræðasvið sem ekki er fyrir hendi nú við HÍ og það skapar færi á að 
fleiri stofnanir, sem stunda rannsóknir á skyldum sviðum, geti sameinast þessu nýja 
fræðasviði með tíð og tíma. Þetta gæti margfaldað afl til þverfaglegra rannsókna innan 
sama fræðasviðs og þvert á fræðasvið. Gagnkvæmur aðgangur skapaðist að því víðtæka 
tengslaneti sem núverandi stofnanir búa yfir bæði hér á landi og erlendis. Sýnileg 
starfsemi í dreifbýli og dreifbýlisstuðningur viðhéldist. Styrkti stefnu HÍ við uppbyggingu 
starfsemi í dreifbýli, m.a. á vettvangi fræðasetra. HÍ fengi aðgang að verðmætum löndum 
og aðstöðu til rannsókna og kennslu. Opnast myndu möguleikar til nýsköpunar í kennslu á 
sviðum þar sem hvorugur skólinn hefur burði til að sinna einn og sér. Gæti einnig skapað 
möguleika á samþættingu menntunar í tengslum við þróunarsamvinnu (Háskóli SÞ. o.fl). 

Gallar: 
Gæti valdið mikilli röskun á starfsemi þeirra stofnana sem í hlut eiga. Einstakir 
vísindamenn og hópar gætu orðið andsnúnir breytingunum sem bregðast þyrfti við með 
vönduðum undirbúningi. Starfsemi HÍ dreifðist enn frekar um landið (sem þó getur líka 
talist kostur). Hróflað yrði við einni af meginforsendunum sem lagt var upp með við 
innleiðingu nýs skipulags HÍ, þ.e. að fræðasviðin yrðu ekki fleiri en fimm talsins. 
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Áhrif	  fyrirhugaðrar	  dýraheilbrigðisstofnunar	  á	  hugsanlega	  sameiningu	  
Samkvæmt leið C hér að framan er gert ráð fyrir að starfsemi Keldna verði hluti af nýju 
fræðasviði líf-/auðlinda- og umhverfisvísinda.  

Verkefnin á fagsviði Keldna eru á sviði heilbrigðis- og lífvísinda en 
rannsóknarefniviðurinn er hinsvegar dýr og tengist fyrst og fremst verkefnum vegna 
dýraheilbrigðis og dýravelferðar. Þessi samsetning gerir að verkum að stofnunin er í eðli 
sínu á mótum nokkurra fræðasviða í núverandi skipuriti HÍ. Hins vegar horfir málið 
öðruvísi við ef skipulag HÍ verður endurskoðað og nýtt fræðasvið líf-/auðlinda- og 
umhverfisvísinda lítur dagsins ljós með sameiningu við LbhÍ.  

Frá sjónarhorni sameiningar HÍ og LbhÍ telur nefndin mikilvægt að Keldum verði þannig 
fyrir komið innan HÍ að skapast geti þverfræðileg tengsl við aðra háskóla og stofnanir. 
Þannig gæti stofnunin orðið vettvangur og hvati að nánara samstarfi fræðasviða sem 
liggja í sniðmengi dýraheilbrigðisfræðanna, þ.m.t. heilbrigðisvísindi, lífvísindi, 
umhverfisvísindi og bú- og auðlindavísindi.  

Tilraunastöð HÍ að Keldum hefur frá upphafi verið í formlegum tengslum við læknadeild 
HÍ. Með því að gera Keldur að deild innan fræðasviðs líf-/auðlinda- og umhverfisvísinda 
yrði tryggð enn betur hin fræðilega kjölfesta dýraheilbrigðisfræðanna um leið og 
fræðasviðið yrði eflt. Þess má geta að víða erlendis eru dýraheilbrigðisfræði (e. veterinary 
science) tengd umhverfis- og búvísindum innan háskóla. Hins vegar er fræðilegur 
skyldleiki heilbrigðisvísinda dýra og manna augljós og er t.d. dýralæknadeild og 
læknadeild innan sama fræðasviðs í Edinborgarháskóla. Í þessu ljósi er mikilvægt að 
tryggja hið þverfræðilega samhengi stofnunarinnar og þau tengsl sem nauðsynleg eru við 
fræðasvið heilbrigðisvísindanna.  

Ef færa á stofnunina undir nýtt fræðasvið líf/auðlinda- og umhverfisvísinda koma helst 
tveir möguleikar til greina. Annar svegar verði Keldur rannsóknarstofnun innan 
fræðasviðsins (Dýraheilbrigðisstofnun) og því verði breytingin frá núverandi drögum að 
frumvarpi aðeins tilfærsla innan skipurits HÍ. Hins vegar kemur til greina að Keldur verði 
deild innan fræðasviðsins (Dýraheilbrigðisdeild) og geti þannig borið ábyrgð á kennslu og 
rannsóknum og hefði heimild til að veita prófgráðu við námslok. Einnig eru augljósir 
kostir varðandi menntun í dýraheilbrigðisfræðum og endurmenntun dýralækna með 
formlegum tengslum við starfsemina á Hvanneyri þar sem fyrir hendi er aðstaða og 
þekking á þessu sviði.  

Fyrirkomulag	  starfsnáms	  á	  framhaldsskólastigi	  
Menntamálaráðuneytið hefur nú til umfjöllunar tillögur að námsbrautum í garðyrkju og 
búfræði til stúdentsprófs á framhaldsskólastigi, sbr. lög um framhaldsskóla nr. 92/2008. 
Starfsmenntanámið er bæði bóklegt og verklegt og fer verknám fram á verknámsstöðum. 
Gert er ráð fyrir að nemendur útskrifist með stúdentspróf frá framhaldsskóla með áherslu 
á búfræði- eða garðyrkju. Nefndin leggur áherslu á að við framkvæmd garðyrkju- og 
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búfræðináms verði nýtt sú sérhæfða aðstaða sem byggð hefur verið upp á starfsstöðvum 
LbhÍ undanfarna áratugi. Ef af sameiningu milli LbhÍ og HÍ verður er lagt til að 
sameinaður skóli annist starfsnám garðyrkju og búfræði í verktöku fyrir framhaldsskólana. 
Þannig má nýta þá aðstöðu sem best sem fyrir hendi er á Hvanneyri og Reykjum. 
 
	  
Fjármál	  og	  rekstur	  
Nefndin fól Leifi Eysteinssyni, sérfræðingi í menntamálaráðuneytinu, að skoða 
fjárhagslegar hliðar sameiningarinnar í samvinnu við fjármálastjórnir HÍ og LbhÍ. Hér á 
eftir eru helstu niðurstöður þeirrar úttektar.  

Viðbótarkostnaður sameinaðs háskóla er talinn nema 60-70 m.kr. og fellur til að stærstum 
hluta vegna samræmingar á starfskjörum. Þess má geta að engin tilraun var gerð til að 
meta mögulegan útgjaldaauka vegna húsnæðismála nýs fræðasviðs. 

• Hjá HÍ hefur verið lögð áhersla á að byggja upp miðlæga sjóði, svo sem 
vinnumatssjóði akademískra starfsmanna. Sé gengið út frá forsendu um óskerta sjóði 
þyrfti að bæta um það bil 60 m.kr. í sjóðina. 

• Samanburður bendir til að ef akademískir starfsmenn LbhÍ tækju laun samkvæmt 
röðun HÍ myndi launakostnaður vegna þeirra lækka um 1,2%. Miðað við 
heildarlaunakostnað á deildum LbhÍ nemur sú lækkun 5,4 m.kr. á ári. Ef hins vegar 
yrði gengið út frá þeirri forsendu að enginn lækki í launum en að þeir sem myndu 
raðast hærra skv. röðun HÍ hækkuðu þá eykst launakostnaður vegna starfsmanna LbhÍ 
um 1,7%. Miðað við heildarlaunakostnað á deildum nemur aukningin 7,7 m.kr. á ári. 

• Gera verður ráð fyrir að kostnaður við ferðir milli staða aukist ef fleiri starfsmenn 
skila vinnu sinni á fleiri en einni starfsstöð eða ef nemendum er ekið á milli staða, t.d. 
milli Reykjavíkur og Hvanneyrar. Á móti kemur væntanlega betri nýting starfskrafta 
og aðstöðu og þar með lægri launakostnaður. Ekki eru forsendur til að meta 
fjárhagsleg áhrif þessa en þó má nefna að kostnaður við ferð milli Hvanneyrar og 
Keldnaholts er um 10.000 kr.  

Sameining virðist geta skilað á bilinu 25-30 m.kr. sparnaði á ári án róttækra breytinga á 
starfsemi skólanna og gæti sparnaðurinn til dæmis runnið í sjóðina.  

• Gera má ráð fyrir að fækka mætti um 3-4 störf við stoðþjónustu og spara 15-20 m.kr. á 
ári. Það getur hins vegar tekið mörg ár að ná þessum sparnaði fram.  

• Laun starfsmanna á stoðsviðum hjá LbhÍ virðast vera svipuð eða ívið hærri heldur en 
hjá HÍ. Ekki þarf því að gera ráð fyrir að launakostnaður aukist við að þessir 
starfsmenn LbhÍ færist yfir í stofnanasamning HÍ.  

• Kannaðir voru möguleikar á samkennslu innan LbhÍ. Niðurstaðan er sú að það geti 
verið raunhæft að samkenna 30 ECTS einingar af 180 í BS-námi sem er 16,6% 
námsins. Sé reiknað með 1 m.kr. kostnaði á hverjar tvær einingar næst 5 m.kr. 
sparnaður með samkennslu.  
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• LbhÍ er með kynningarstjóra og er heildarkostnaður vegna kynningarmála, annar en 
launakostnaður, áætlaður 7 m.kr. árið 2009. Stærstur hluti þess er vegna auglýsinga og 
prentunar. Hugsanlega gerir sameining kleift að spara eitthvað þessa liði. 

• Báðir skólar nýta sér rammasamninga Ríkiskaupa og er því ekki að vænta að 
sameining hafi áhrif á þau kjör sem bjóðast. Sameining virðist ekki hafa áhrif á 
húsnæðiskostnað. 

Áfram er gert ráð fyrir aðkomu Fasteigna ríkissjóðs að rekstri húsnæðisbygginga LbhÍ og 
Happdrætti HÍ er ekki ætlað að standa straum af viðhaldi eða uppbyggingu nýs húsnæðis 
fyrir  mögulegt nýtt fræðasvið sameinaðs háskóla. 
Beinn kostnaður við að undirbúa og hrinda í framkvæmd ýmsum breytingum vegna 
sameiningar LbhÍ og HÍ er áætlaður á bilinu 40-50 m.kr. Til samanburðar má nefna að 
hliðstæður kostnaður við sameiningu KHÍ og HÍ nam á bilinu 50-60 m.kr. og kostnaður 
við sameiningu Rala, Landbúnaðarháskólans og Garðyrkjuskólans nam samtals 44,5 m.kr. 
Þar af voru 30,8 m.kr. vegna launaðra leyfa og biðlauna og 13,7 m.kr. vegna 
verkefnastjórnunar, kynningarmála og sameiningar kerfa.   
Þessi kostnaður við fyrirhugaða sameiningu HÍ og LbhÍ skiptist í aðalatriðum þannig:  

• Verkefnisstjóri og launaðir vinnuhópar, 10 m.kr.  

• Breytingar á kerfum, tölvu- og nettengingar, vefumhverfi, hugbúnaður o.fl., 20 m.kr. 

• Kynningarefni, merkingar o.fl., 5 m.kr. 

• Biðlaun og starfsmannatengdur kostnaður. Alls eiga 38 starfsmenn hjá LbhÍ, flestir 
akademískir, rétt á biðlaunum. Þótt talið sé ólíklegt að starfsmenn muni nýta sér 
biðlaunarétt er af varfærnisástæðu rétt að gera ráð fyrir að 2- 3 fari á biðlaun og áætla 
biðlaunakostnað 12 m.kr. 

• Annar og ófyrirséður kostnaður, 5 m.kr. 
Ekki er reynt að meta til hvaða útgjalda yrði óhjákvæmilegt að efna við sameiningu og 
hvað gæti orðið hluti af eðlilegri endurnýjun og þróun starfseminnar á næstu árum.  
Vakin er athygli á að ekki eru forsendur til að áætla fyrir kostnaði við hugsanlegan 
flutning eininga innan HÍ vegna stofnunar nýs fræðasviðs, t.d. við að færa vinnuaðstöðu 
starfsmanna. 
Enda þótt fýsileikanefnd setji fram þrjá kosti varðandi breytingar á innra skipulagi HÍ 
komi til sameiningar er einungis lagt mat á fjárhagsleg áhrif af leið C sem gerir ráð fyrir 
að stofnað verði nýtt fræðasvið líf-/auðlinda- og umhverfisvísinda við HÍ og LbhÍ verði 
hluti af því. 
Í tengslum við hugsanlega sameiningu HÍ og LbhÍ hafa verið viðraðar hugmyndir um að 
færa nám á starfsmenntabrautum LbhÍ til framhaldsskóla, þó þannig að LbhÍ sjái um 
verklegan hluta námsins eða aðstaða skólans verði nýtt vegna fræðslunnar. Ekki er lagt 
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mat á fjárhagsleg áhrif slíkra breytinga enda er ekki að sjá í fljótu bragði að þær hefðu 
áhrif á sameiningaráformin sem slík. 
LbhÍ glímir við uppsafnaðan 260 m.kr. rekstrarhalla og innbyggður halli er í kringum 40-
50 m.kr. á ári þótt vonast sé til að tekjur af eignasölu í ár leiði til jöfnuðar á árinu. Ekki 
liggja fyrir áætlanir um hvernig LbhÍ nær endum saman á næstu árum við óbreyttar 
fjárveitingar. 
Menntamálaráðuneytið hefur tilkynnt stjórnendum háskólanna að rekstrarframlög til allra 
háskóla verði lækkuð í fjáraukalögum 2009 um 1% frá fjárlögum ársins og um 7,5% til 
viðbótar í fjárlögum 2010. Ráðuneytið útilokar ekki að grípa verði til frekari lækkana í 
fjárlögum næstu ára.  
Á sama tíma liggur fyrir að umsóknum um nám í báðum skólunum fjölgar verulega frá 
síðasta skólaári. Nemendum mun því væntanlega fjölga umtalsvert á sama tíma og lækka 
þarf útgjöld. Þessar breyttu forsendur leiða óhjákvæmilega til þess að skólarnir þurfa að 
endurskoða ýmsa þætti í stefnu sinni, skipulagi og rekstri. Ekki er unnt að meta hugsanleg 
áhrif þessara breyttu forsendna á fjárhagsleg áhrif þess að sameina HÍ og LbhÍ. 
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Niðurstaða	  nefndarinnar	  
Undanfarin ár hefur verið mikill vöxtur í háskólakennslu og rannsóknum og opinber 
framlög til málaflokksins hafa vaxið töluvert samhliða aukinni aðsókn nemenda. Eftir 
efnahagshrunið sl. haust hefur staða ríkissjóðs gjörbreyst til hins verra og er samdráttur í 
útgjöldum ríkissjóðs óhjákvæmilegur á næstu árum. Setur þetta stofnanir ríkisins í áður 
óþekkta aðstöðu.  

Af þessum sökum þarf að leita allra leiða til að tryggja áframhaldandi öfluga og 
gróskumikla háskólastarfsemi sem stenst alþjóðlegan samanburð að gæðum um leið og 
nýta þarf þá fjármuni sem renna munu til starfsemi háskóla og til rannsókna sem best. 

Á grundvelli þess sem sagt hefur verið hér að framan er það mat nefndarinnar að 
sameining LbhÍ og HÍ sé æskileg og að ef vel tekst til felist í henni faglegur ávinningur. 
Með formlegri sameiningu og faglegri samþættingu skólanna gefst dýrmætt tækifæri til að 
móta sterka heild sem byggist á sérstöðu og sérhæfingu hvors skóla um sig og getur 
sameiningin þannig orðið til að efla háskóla- og vísindastarf á Íslandi. Stefna beri að því 
að sameiningin taki gildi 1. júlí árið 2010. 

Nefndin telur að sameining LbhÍ og HÍ gefi tækifæri til fjölbreyttara og sveigjanlegra 
námsframboðs í grunn- og framhaldsnámi. Samlegðaráhrif yrðu í rannsóknum á sviði líf-
/auðlinda- og umhverfisvísinda og skyldum fræðasviðum. Ýmsum deildum HÍ gæfist 
tækifæri á að efla fræðastarf sitt með því að taka virkari þátt í þverfræðilegum 
námsleiðum og rannsóknum. Þannig fengju nemendur í ólíkum deildum sameinaðs 
háskóla aukin tækifæri til skapandi náms. 

Eftir nokkra umræðu og vangaveltur um mögulegar leiðir leggur nefndin til að með 
sameiningu verði skoðað hvort ekki sé skynsamlegt að leggja grunn að nýju og öflugu 
fræðasviði líf-/auðlinda– og umhverfisvísinda innan HÍ með uppstokkun og 
endurskipulagningu þess náms sem fyrir er í báðum skólunum og þeirrar starfsemi sem 
fer fram á Keldum, sbr. leið C hér að framan. Er þetta í samræmi við það sem gerst hefur í 
nágrannalöndum okkar, einkum í Danmörku og Noregi, eins og rakið er hér að framan. 
Fjöldi nemenda á slíku sviði gæti orðið a.m.k. tæplega 800 miðað við stöðuna eins og hún 
var vorið 2009 (Viðauki 3). 

Á hverju fræðasviði er starfrækt sameiginleg skrifstofa undir stjórn forseta fræðasviðsins 
sem ber ábyrgð á fjárhagslegum og akademískum málefnum þess. Nefndin telur álitlegt 
að skrifstofa sviðsins verði á Hvanneyri en stjórnsýsla sviðsins yrði þó að taka mið af 
fleiri starfsstöðvum sviðsins. Starfsemin verði að öðru leyti skipt milli Hvanneyrar og 
Reykjavíkur eftir því sem eðlilegt er og það húsnæði nýtt til rannsókna og kennslu sem nú 
þegar er í notkun. Hvanneyri er vel í sveit sett og hagkvæmt hlýtur að vera að nýta til 
eflingar fræðasviðsins þær fjárfestingar sem þar hefur verið ráðist í og það landrými sem 
þar er til staðar. Gert er ráð fyrir því að eftirtalin verkefni verði eftir sem áður unnin innan 
hins nýja fræðasviðs í nánum tengslum við sameiginlega stjórnsýslu skólans: 
Fjármálastjórn, þ.m.t. rekstraráætlanir og verkbókhald, umsjón með málefnum kennslu og 
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nemenda, starfsmannamál, almenn þjónusta við starfsmenn og nemendur, markaðs- og 
kynningarmál (að hluta) og alþjóðamál (að hluta). 

Tilraunastöð HÍ að Keldum hefur frá upphafi verið í formlegum tengslum við læknadeild 
HÍ. Þess vegna telur nefndin fýsilegra, til að tryggja þverfræðilegra stöðu stofnunarinnar, 
að skoðað verði að Keldur verði hluti af hinu nýja fræðasviði fremur en að stofnunin verði 
beint undir háskólaráði. Með þessu er ekki verið að skera á þau mikilvægu tengsl sem 
verið hafa við heilbrigðisvísindin heldur að tryggja og efla ekki síður mikilvæg tengsl við 
líf- og búvísindi. 

Það er álit nefndarinnar að öflugt fræðasvið líf-/auðlinda- og umhverfisvísinda í víðum 
skilningi hefði alla burði til að standast alþjóðlegan samanburð í kennslu og rannsóknum 
íslensku samfélagi til hagsbóta. Búið er að byggja upp sérhæfða aðstöðu til kennslu og 
rannsókna innan LbhÍ sem nýst getur á nýju fræðasviði. 

Nefndin telur að sameiningin gefi færi á margvíslegum rekstrarlegum árangri, ýmist strax 
eða þegar fram líða stundir.  

• Betri nýting þeirrar aðstöðu til rannsókna, kennslu og þjónustu sem nú þegar er fyrir 
hendi innan HÍ og LbhÍ. 

• Efld stoðþjónusta í sameinuðum háskóla sem eykur og bætir stuðning við nemendur 
og starfsfólk.  

• Sameining stjórnsýslu eftir því sem því verður við komið. 

• Sameining skyldra námskeiða og samnýting kennslukrafta eftir því sem unnt er. 

 

Þá telur nefndin að sameiningin geti skilað eftirfarandi samfélagslegum ávinningi: 

• Bættri þjónustu við atvinnulíf og samfélag með því að byggja upp sterkt og öflugt 
fræðasvið líf-/auðlinda- og umhverfisvísinda.  

• Til verður sterk eining á sviði líf-/auðlinda- og umhverfisvísinda sem er óháð 
hagsmunaaðilum og skapar þannig jákvæða ímynd og traust í samfélaginu til 
viðfangsefna og starfsmanna. 

• Með því að efla starfsemina á Hvanneyri og Reykjum nýtast betur þær fjárfestingar 
sem búið er að leggja þar í á liðnum árum. Enn fremur treystast bönd skólans við 
dreifbýlið og þá umbjóðendur sem hann þjónar þar. 

 

Nefndin er sammála um að framangreind tillaga að sameiningu byggi á lausn eftirtalinna 
þátta: 
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• Að uppsafnaður eða innbyggður halli á rekstri LbhÍ færist ekki til sameinaðs 
háskóla.  

• Að nýjar einingar sem færist til Háskóla Íslands beri sig skv. reiknilíkani 
menntaráðuneytisins í sameinuðum skóla. 

• Að óhjákvæmilegur beinn kostnaður vegna sameiningar verði greiddur af sérstöku 
ríkisframlagi. 

• Að starfskjör starfsfólks LbhÍ og HÍ, sem verða starfsfólk sameinaðs háskóla, verði 
samræmd. 

 

Framtíðarsýn	  
Við HÍ er öflugt fræðasvið líf-/auðlinda- og umhverfisvísinda sem sinnir kennslu og 
rannsóknum er m.a. tengjast verndun og sjálfbærri nýtingu náttúrulegra auðlinda landsins 
með áherslu á bætta umgengni, meðferð og skipulag. Náið samstarf og samráð er milli 
skólans og atvinnulífsins og njóta sérfræðingar skólans trausts innanlands sem og í hinu 
alþjóðlega vísindasamfélagi. 

Starfsmenn sinna bæði rannsóknum og kennslu á meginstarfsstöð skólans í Reykjavík. Þar 
er m.a. að finna vel búna aðstöðu til rannsókna í sameindalíffræði og vinna þar saman hlið 
við hlið sérfræðingar í stofnerfðafræði, búvísindum, dýrasjúkdómum og skyldum 
greinum. Á Hvanneyri eru auk þess ýmsir framtíðarmöguleikar til að efla fræðilega breidd 
fræðasviðsins. Þar fer fram kennsla og rannsóknir á sviði búvísinda, dýralækninga, 
náttúrufræða, umhverfismála, ferðamálafræða, skipulagsfræða, landslagsarkitektúrs og 
skyldra greina. Þar er góð aðstaða til rannsókna og kennslu á þessu sviði bæði utan húss 
og innan sem allir sérfræðingar og nemendur HÍ hafa aðgang að. Dýraheilbrigðisdeild 
hefur aðstöðu á Hvanneyri fyrir klínískar rannsóknir og starfsemi sem tengist 
dýralækningum. Miðstöð Fræðasetra HÍ á landsbyggðinni er á Hvanneyri og er hún í 
góðum tengslum við hinar dreifðu byggðir landsins. Á Hvanneyri er einnig ráðstefnu- og 
námskeiðamiðstöð HÍ þar sem m.a. eru haldnar alþjóðlegar ráðstefnur utan hefðbundins 
skólatíma á sumrin.  

Á starfsstöð fræðasviðsins á Reykjum í Ölfusi er góð aðstaða til jarðhitarannsókna og 
einnig fullkomið tilraunagróðurhús auk annarra gróðurhúsa og tilraunalands sem nýtist til 
rannsókna og kennslu. Þar er einnig að finna Endurmenntunarsetur HÍ sem er hluti af 
Endurmenntunarstofnun HÍ. 

Boðið er upp á samfellt nám á grunnnámsstigi í Reykjavík og á Hvanneyri og gefst 
nemendum á hvorum stað einnig kostur á að taka einstök námskeið annars staðar við 
skólann. Nemendur á öðrum fræðasviðum, sem stunda nám sitt í Reykjavík, eiga þess 
einnig kost að taka stök námskeið á Hvanneyri eftir því sem við á. Í þessu skyni hafa 
verið byggðir upp öflugir fjarnámskostir en auk þess geta nemendur dvalist tímabundið á 
mismunandi starfsstöðvum skólans kjósi þeir það.  
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Fræðasviðið sinnir kennslu á starfsmenntastigi á sviði búvísinda og garðyrkju í góðu 
samstarfi við framhaldsskóla landsins og nýtist aðstaða hans vel til verklegrar kennslu auk 
þess sem þetta fyrirkomulag hvetur til nýliðunar á sviðinu og eflir samstarf við þessa 
atvinnuvegi enn frekar.  
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Undirbúningur	  og	  framkvæmd	  hugsanlegrar	  sameiningar	  
Verði ákvörðun tekin um að stefna beri að sameiningu LbhÍ, HÍ og háskólatengdrar 
starfsemi á Keldum þarf að fylgja þeirri ákvörðun eftir með tímasettri aðgerðaráætlun, 
lagabreytingum og samningum. Sameiningin er flókið verkefni sem krefst vandaðs 
undirbúnings af hálfu stjórnvalda og þó einkanlega stofnananna sjálfra. 

Það er forsenda þess að sameining heppnist vel að allir sem í hlut eiga og að málinu koma 
leggist á eitt. Mikilvægt er að upplýsa og virkja starfsfólk undir forystu háskólaráða og 
rektora beggja skóla. Þá verða stúdentar að vera þátttakendur í sameiningarferlinu og 
huga þarf að stöðu og eignum samtaka þeirra. Loks er mikilvægt að nærumhverfi 
Hvanneyrar og aðrir hagsmunaaðilar séu upplýstir um fyrirhugaða sameiningu og líkleg 
áhrif hennar. 

Sameiginleg framtíðarsýn háskólanna er nauðsynleg. Í henni þarf að felast að skólarnir 
deili sýn um markmið sameiningar og þann ávinning sem hún færir. Áfram þarf að vinna 
að mótun þeirrar sýnar á grundvelli tillagna og upplýsinga sem hér eru lagðar fram. 

Ljóst þarf að vera með hvaða hætti sá styrkur, sem skólarnir nú ráða yfir hvor í sínu lagi, 
verði tryggður og áfram nýttur til framdráttar sameinuðum skóla. Sameiningin verði 
jafnframt notuð til að yfirvinna veikleika þeirra þannig að nýr háskóli verði enn öflugri en 
háskólarnir eru nú. 

Leggja þarf áherslu á að byggja upp traust til hins sameinaða háskóla sem stuðlar að 
sameiginlegri stofnanamenningu og góðum starfsanda. 

Skilgreina þarf hið nýja fræðasvið líf-/auðlinda- og umhverfisvísinda og hvernig að 
stofnun þess og þróun verður staðið. Tryggja þarf að stjórnskipulag sameinaðs háskóla og 
fjármögnun kennslu og rannsókna á hinu nýja fræðasviði styrki það frá því sem nú er. 
Mikilvægt er að fjármunir til rannsókna verði sambærilegir á öllum fræðasviðum hins 
nýja háskóla. 

Gera þarf ráðstafanir til að allir starfsmenn beggja háskólanna fái áfram störf við hæfi í 
nýjum háskóla. Sambærilegar reglur hafa gilt um ráðningar og hæfnismat akademískra 
starfsmanna í báðum háskólunum.  

Skoða þarf sérstaklega kjaramál starfsmanna háskólanna og stéttarfélagsmál. Einnig þarf 
að samræma réttindi og skyldur starfsfólks í nýjum sameinuðum háskóla, s.s. aðgang að 
sjóðum, rannsóknamisseri, ráðningu og framgang, matskerfi vegna rannsókna og kennslu, 
vinnumat vegna stjórnunar o.fl.  

Við samnýtingu og samþættingu námskeiða og námsleiða þarf að huga sérstaklega að 
námskröfum og inntaki náms í báðum háskólum. Mikilvægt er að virkja kennara ólíkra 
deilda við HÍ og kennara við LbhÍ til samstarfs og samþættingar í þágu fræða sem kennd 
eru við LbhÍ. 
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Skoða þarf sérstaklega húsnæðismál í tengslum við sameiningu háskólanna. Athuga þarf 
t.d. hvort skynsamlegt geti verið að byggja í framtíðinni yfir þá starfsemi sem nú er á 
Keldnaholti eða Keldum á Hvanneyri annars vegar og á háskólavæði HÍ í Vatnsmýrinni 
hins vegar og nýta núverandi aðstöðu Keldna og LbhÍ á Keldnaholti fyrir aðra starfsemi. 
Eðlilegt er að þessi mál komi til skoðunar í samvinnu stjórnvalda og háskólaráðs 
sameinaðs skóla. 

Núverandi fyrirkomulag uppbyggingar aðstöðu (þ.e. fjármögnun bygginga) skólanna 
hefur reynst vel þó ólíkt sé. Kanna þarf hvort halda megi óbreyttu fyrirkomulagi eða hvort 
leita þurfi annarra leiða til að fjármagna uppbyggingu sameinaðs skóla. 

Nemendagarðar á Hvanneyri eru reknir af sérstöku rekstrarfélagi, Nemendagörðum LbhÍ, 
sem er sérstök sjálfseignarstofnun en við HÍ eru stúdentaíbúðir eign Félagsstofnunar 
stúdenta (FS) og því á forræði stúdenta sjálfra. Tryggja þarf að nemendur sameinaðs skóla 
hafi jafnan rétt til þess að nýta sér þá kosti sem í boði eru. 

Sameining háskólanna er umfangsmikið verkefni sem hefur í för með sér kostnað sem 
fellur til í eitt sinn og þarf sérstaka fjárveitingu til. Jafnframt þarf að laga stöðu LbhÍ áður 
en til sameiningar skólanna kemur og tryggja að starfsemi eininga sem koma frá LbhÍ inn 
í sameinaðan skóla beri sig skv. reiknilíkani menntamálaráðuneytisins um 
háskólakennslu. 

 

Reykjavík 2. júlí 2009 
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Viðauki	  1	  	  -‐	  Fjöldi	  nemenda	  við	  HÍ	  –	  vorið	  2009	  
	  

Nemendur	  2008-‐2009 BS/BA MS PHD Alls
Fræðasvið Deild
Félagsvísindasvið Félags-‐	  og	  mannvísindadeild 591 489 43 1.123
Félagsvísindasvið Félagsráðgjafardeild 275 66 4 345
Félagsvísindasvið Hagfræðideild 340 144 9 493
Félagsvísindasvið Lagadeild 482 205 6 693
Félagsvísindasvið Stjórnmálafræðideild 289 353 9 651
Félagsvísindasvið Viðskiptafræðideild 703 623 8 1.334

Samtals 4.639
Heilbrigðisvísindasvið Hjúkrunarfræðideild 337 193 5 535
Heilbrigðisvísindasvið Lyfjafræðideild 96 51 11 158
Heilbrigðisvísindasvið Læknadeild 439 63 51 553
Heilbrigðisvísindasvið Matvæla-‐	  og	  næringarfræðideild 85 12 15 112
Heilbrigðisvísindasvið Sálfræðideild 451 66 2 519
Heilbrigðisvísindasvið Tannlæknadeild 45 1 0 46

Samtals 1.923
Hugvísindasvið Deild	  erlendra	  tungumála,	  bókmennta	  og	  málvísinda 682 42 5 729
Hugvísindasvið Guðfræði-‐	  og	  trúarbragðafræðideild 103 14 6 123
Hugvísindasvið Íslensku-‐	  og	  menningardeild 677 166 22 865
Hugvísindasvið Sagnfræði-‐	  og	  heimspekideild 402 144 25 571

Samtals 2.288
Menntavísindasvið Íþrótta-‐,	  tómstunda-‐	  og	  þroskaþjálfadeild 449 66 10 525
Menntavísindasvið Kennaradeild 1.197 431 10 1.638
Menntavísindasvið Uppeldis-‐	  og	  menntunarfræðideild 9 359 11 379

Samtals 2.542
Verkfræði-‐	  og	  náttúruvísindasvið Iðnaðarverkfræði-‐,	  vélaverkfræði-‐	  og	  tölvunarfræðideild 449 114 8 571
Verkfræði-‐	  og	  náttúruvísindasvið Jarðvísindadeild 118 27 18 163
Verkfræði-‐	  og	  náttúruvísindasvið Líf-‐	  og	  umhverfisvísindadeild 366 51 49 466
Verkfræði-‐	  og	  náttúruvísindasvið Rafmagns-‐	  og	  tölvuverkfræðideild 93 8 6 107
Verkfræði-‐	  og	  náttúruvísindasvið Raunvísindadeild 224 27 44 295
Verkfræði-‐	  og	  náttúruvísindasvið Umhverfis-‐	  og	  byggingaverkfræðideild 193 46 3 242

Samtals 1.844
Þverfræðilegt	  framhaldsnám Þverfræðilegt	  framhaldsnám 0 116 8 124

Samanlagt 9.095 3.877 388 13.360

Endurmenntun	  HÍ	  2008 7.000 	  
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Viðauki	  2	  -‐	  Fjöldi	  nemenda	  við	  Landbúnaðarháskóla	  Íslands	  vorið	  2009.	  
 
 

Námsbraut BS MS PhD 
Náttúru- og umhverfisfræði 41 3  
Skógfræði og landgræðsla 17 5 1 
Umhverfisskipulag 68 3  
Búvísindi 26 11 5 
Hestafræði 16   
Utan brautar 10   
SAMTALS 178 22 6 
Starfsmenntabrautir 109   
Endurmenntun 2008 1541   

	  

	  

	  

	  

Viðauki	  3	  -‐	  Fjöldi	  nemenda	  við	  nýtt	  fræðasvið	  líf/auðlinda-‐	  og	  
umhverfisfræða	  	  
	  

Frá	  LbhÍ: BS MS PhD
Náttúru-‐	  og	  umhverfisfræði 41 3
Skógfræði	  og	  landgræðsla 17 5 1
Umhverfisskipulag 68 3
Búvísindi 26 11 5
Hestafræði 16
Utan	  brautar 10

Frá	  HÍ:
Líf-‐	  og	  umhverfisvísindadeild 366 51 49
Matvæla-‐	  og	  næringarfræðideild 85 12 15
Sviðið	  alls 629 85 70

784Hugsanlegir	  nemar	  við	  nýtt	  fræðasvið
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Viðauki	  4	  –	  Samstarfssamningur	  Háskóla	  Íslands	  og	  
Landbúnaðarháskóla	  Íslands	  	  
	  


