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Høring – videre oppfølging av instituttgjennomgangen 
 

Vi viser til den viktige prosessen Departementet har gjennomført i forbindelse med gjennomgangen 

av forskningsinstituttene på landbruks- og mat området. Rapportene Vitenskaplig kvalitet og En 

robust instituttsektor gir en grundig beskrivelse av både situasjonen instituttsektoren er i og mulige 

retninger for forskning på landbruks- og mat- området. 

 

NHO Mat og Drikke er ikke på høringslisten, men vi tillater oss allikevel å komme med et kort 

innspill allikevel, fordi rammevilkår for forskning i økende grad er blitt avgjørende for næringens 

konkurransekraft. Vi mener derfor det er viktig at Norge har klare og høye mål for internasjonalt 

konkurransedyktig forskning på innenfor landbruk og mat.. 

 

 

Så vidt vi har forstått har ikke Departementet fremmet klare konklusjoner med utgangspunkt i det 

arbeidet som nå er gjennomført. Vi håper derfor at det blir lagt opp til et bredt og godt 

oppfølgingsarbeid hvor brukerinvolvering vektlegges. Rent overordnet vil vi peke på noen forhold 

som etter vår oppfatning må vektlegges i det videre arbeid: 

 

 

Målene med en ny struktur for forskningsinstituttene på landbruks- og mat området må være 

internasjonal konkurransekraft hvor nærhet til brukerne blir et sentralt virkemiddel.  

For å sikre god brukermedvirkning må strukturene etableres slik at det er gode kontaktflater 

gjennom representasjon fra næringen i de ulike delene av styringsstrukturen. Løsningene man 

velger og graden av styring herunder eierstyring, for å utnytte synergier må selvsagt ikke være i 

konflikt med kravene til forskningens uavhengighet og integritet. 

 

 

Fra vårt ståsted mener vi det er mange muligheter knyttet til samspill mellom såkalt grønn og blå 

sektor. Sammenslåing er ikke alltid en nødvendig forutsetning for å utnytte synergier. På den annen 

side er det viktig at løsningene man velger for instituttene på landbruks- og matområdet, ikke 

skaper barrierer mot å utnytte de samspillsmuligheter.  

I dette perspektivet må man fremover, etter vår oppfatning, også trekke inn Nofima og den 

modellen som der er valgt. 

 

 

I dag ligger tyngdepunktet innen forskning på mat på det naturvitenskaplige området. Satsingen på 

forskning og utvikling innen dette området har vært god og målrettet. Samtidig vil vi understreke 

den sentrale rollen samfunnsfaglig forskning har for vår næring. Ikke minst gjelder dette på 

områder som samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi. Relativt sett er kapasiteten på dette området i 
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dag beskjeden og vi mener det er grunn til å drøfte hvordan denne kapasiteten kan styrkes. Fra 

næringens side er behovet for kompetansetilførsel fra forskning blitt mer sammensatt som følge av 

at nye produkter skal dekke komplekse og avanserte behov, som eksempelvis klima og miljø, helse 

og ernæring samt forbrukeradferd og åpnere konkurranse.  
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