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Høringsinnspill til instituttgjennomgangen

Vi viser til deres brev av 28. januar 2011 og oversender herved våre høringsinnspill.

For å fylle vår rolle har SLF behov for at det det legges til rette for et sterkt FoU-miljø innen
landbruks- og matsektoren. SLF er enige i utvalgets beskrivelse av fremveksten av en
kunnskapsbasert bioøkonomi og utfordringene knyttet til klima og matsikkerhet. Etter SLFs
oppfatning foreligger det et bredt behov for forskning og utredning innen verdikjeden i
landbruks- og matsektoren. Videre er det viktig å ha en tverrfaglig tilnærming til de
utfordringene sektoren står ovenfor, og vi ser det derfor som ønskelig med et bredere
samarbeid mellom de naturfaglige og samfunnsfaglige forskningsmiljøene.

SLF sier seg også enig i evalueringen av den vitenskaplige kvaliteten av instituttenes arbeid
og vi slutter oss til anbefalingene fra den vitenskaplige komiteen. Instituttene gjennomfører
relevant og anvendbar forskning og de har tett kontakt med brukerne; noe som vi anser som
positivt. SLF ser imidlertid behovet for å klargjøre rollene mellom forvaltningen og
forskningsinstitusj onene.

For å sikre en samlet sett effektiv ressursbruk og et sterkere kompetansemiljø innen både
forskningsinstitusjonene og i forvaltningen, ser SLF fordelene av en rolleavklaring som
innebærer en overføring av enkelte forvaltningsoppgaver som i dag er tillagt
forskningsinstitusjonene til forvaltningen. Dette vil bidra til at institusjonene kan ha fokus på
sin kjernevirksomhet som bør være forsknings- og utredningsoppgaver. FoU-institusjonene
bør ha et særskilt formidlingsansvar og innta en aktiv rolle i forhold til å formidle ny
kunnskap først og fremst til næringa, men også til forvaltningen.

I tråd med LMDs vurdering i høringsbrevet av 28. januar 2011 anser SLF det som lite
hensiktsmessig å integrere instituttsektoren og UoH-sektoren. Dette anser vi ikke som
optimalt i dagens situasjon. Ved å etablere et sterkt sektorforskningsmiljø med ansvar for
skog, bioenergi, jord og planter samt landbruksøkonomi, hvor eksisterende forskningsmiljøer
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inngår, vil det legges til rette for å frembringe kunnskap for å øke produksjonen av mat og
fiber i en situasjon med større krav til å ta miljø- og klimahensyn. En sammenslåing bør
derfor vurderes nærmere i den videre prosessen LMD har skissert.

Vi ser imidlertid at det kan være utfordringer knyttet til etableringen av et stort
forskningsinstitutt og det er derfor viktig å ha oppmerksomhet på følgende:

Landbruksnæringa består av mange små enheter som oftest ikke har ressurser nok til
å bidra med tilstrekkelige egenandeler til egne FoU-prosjekter. Den organisatoriske
avstanden mellom næringsaktørene i verdikjeden og FoU-sektoren bør derfor ikke bli
for stor.
Å styrke brukerinvolveringen, slik også utvalget påpeker, er ønskelig.
At forskningen får foregå der det er mest hensiktsmessig. Det vil si at det fortsatt er
nødvendig med desentralisert forskningsvirksomhet der lokale biotiske og abiotiske
faktorer har avgjørende betydning (forskning innen plante, jord, klima, miljø,
sykdom, skade- og nyttedyr).

SLF slutter seg til utvalgets vurdering av den fremtidige finansiering av FoU-sektoren. SLF
har i den forbindelse behov for at det nye forskningsmiljøet kan påta seg oppdragsforskning
og avgrensede utredningsoppgaver.

Forvaltningsoppgavene har vært en basis for forskning og utredning hos instituttene, men
etter en nærmere vurdering er det hensiktsmessig av både faglige og ressursmessige grunner
å skille sterkere mellom forskning og forvaltning. Nasjonale fag- og myndighetsoppgaver
som i dag er tillagt instituttene som for eksempel utviklingsoppgaver innen økologisk
landbruk i Bioforsk, kompetansesenter for skogbruksplanlegging hos Skog og landskap,
sekretariatet for budsjettnemnda i NILF og internasjonale oppgaver som ikke er knyttet til
internasjonalt forskningssamarbeid, bør vurderes overført til SLF. SLF mener videre at
ressurskartleggingsoppgavene i instituttene som for eksempel driftsgranskningene i NILF,
geodataarbeidet og landskogstakseringen hos Skog og landskap er oppgaver som fortsatt bør
utføres i tett tilknytning til instituttenes forskningsoppgaver.

Overføring av nasjonale fag- og myndighetsoppgaver til SLF vil bidra til å klargjøre rollene
mellom forvaltning og forskning, og frigjøre ressurser til instituttenes kjervevirksomhet som
er FoU og formidling av FoU. Ved en eventuell overføring av oppgaver fra
forskningsinstituttene til SLF forutsetter vi at det følger ressurser med.
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