DET KONGELIGE
MILJDVERNDEPARTEMENT

Landbruksdepartementet
Postboks 8007 Dep
0030 OSLO

Deres ref

Vår ref

200303213-/BLD

200400971-/VIL

Dato

Haring Samarbeidformer i skogforskningen Hastlandgruppas
innstilling
Vi viser til brev av 11.mars 2004 angiende haring av Hastelandsgruppas innstilling til
samarbeidsformer i skogforskningen.
Ved vurderingen av fremtidig skogforskning i Norge er det tatt utgangspunkt i at
tyngdepunktet i skogforskningen er forankret i Skogforsk og det skogfaglige miljset
ved NLH. Hsstelandsgruppa har vurdert 3 modeller for fremtidig organisering av
skogforskningen:
- Skogforsk AS
- Et senter for skog og landskap ved NLH
- Skogforsk som del av Bioforsk.
Vi ser ingen grunn til a argumentere for eller imot noen av de tre modellene som
utvalget foreslår. Vi snsker imidlertid a kommentere forslaget i modell 2 fordi det her
foreslis i innlemme Norsk institutt for naturforskning (NINA) sin landskapsskologiske
enhet i et "Senter for skog og landskap1'som legges til Norges landbrukshsgskole.
Det trusselbildet og mulighetskartet som skisseres i innstillingen for de skogfaglige
forskningsinstituttene gjelder ogsi for miljsinstituttene. NINAs landskapsskologiske
del er en svmt viktig del av den kompetansen instituttet besitter og markedsfirrer seg
pa. Som et komplett naturforskningsinstitutt er denne kompetansen viktig for NINA.
i skogforskningen med
Mandatet til utvalget har vaert A vurdere t~samarbeidsformer
Skogforsk som utgangspunkt for ulike lasninger1I.I alle de tre modellene som er

Postadresse
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Myntgt. 2
postmottak@md.dep.no
www.miljo.no

Telefon
22 24 90 90

Org no.
972 417 882

Avdeling for organisasjon og
akonomi
Telefaks
22 24 95 60

Saksbehandler
Viggo Lindahl
22 24 57 42

foreslatt ligger det implisitt at hovedfokuset vil vaere pa skogressursene og
skogakosystemet. Dette er en helt annen innfallsvinkel enn det NINA har. NINA er et
nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. Dette innebaerer at
instituttet dekker de fleste naturtypene, inkl skog, i et akologisk perspektiv, og
fremskaffer kunnskapsgrunnlag for bruk og forvaltning av naturens mangfold generelt.
Det er naert samarbeid mellom den landskapsakologiske enheten og de d g e delene
av NINA, og synergieffekten av den forskning som drives her er viktig.
En overflytting av den landskapsakologiske delen av NINA til et senter for skog og
landskap ved NLH, vil bidra til a svekke NINAs mulighet til a konkurrere i et stadig mer
krevende marked. For Miljmemdepementet er det er viktig A opprettholde NINA
som et miljafaglig institutt som prioriterer helhetlig tankegang innen hele
naturforskningsområdet, og har kompetanse om de tverrsektorielle utfordringene og
problemstillingene. I en slik sammenheng er det viktig i beholde den
landskaps0kologiske enheten i NINA.
Et intakt NINA er ogsa viktig og nadvendig for a videreutvikle det samarbeidet som er i
ferd med a etablere seg mellom miljainstituttene via Miljaalliansen.
Uansett valg for organisering av skogforskningen i Norge mener
Miljmerndepementet det blir meget viktig med et godt og naert samarbeid mellom
miljainstituttene, inkl NINA, og et nytt Skogforsk.
Miljmerndepementet forutsetter at det ikke velges lasninger som vil ga pa tvers av
de retningslinjer for instituttpolitikken som vil bli fremmet i den kommende
stortingsmelding om forskning.
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