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Heringsuttalelse vedrsrende innstillingen "Samlet innsats og ny struktur" om 
Den bla-granne matalliansen 

Vi viser til horingsinvitasjon av 14. desember 2004 vedrmende innstillingen fra styringsgruppen 
for Den blå-grranne matalliansen. I det fdgende gis Fiskeriforsknings synspunkter på 
styringsgruppens anbefalinger. 

Fiskeriforskning stiller seg positiv til endringer som vil effektivisere forskningen og fremme marin 
verdiskaping og nmingsutvikling, men har kritiske merknader til flere av innstillingens 
beskrivelser, vurderinger og l~sningsforslag. 

Det er Fiskeriforsknings hovedsyn at den fremtidige nceringsrettede satsing innen fiskeri- og 
havbruk best kan ivaretas gjennom å bygge videre på de marine forskningsmi&ene i kystaksen 
Troms@-Bergen. En slik organisering som også viderefmer Fiskeri- og kystdepartementets strategi, 
vil kunne tilfredsstille både nasjonale og regionale nmingshensyn, sikre samordnet ressursbruk, gi 
okt internasjonal konkurransekraft, samt ivareta relasjonene til universitetene og andre relevante 
forskningsmilja. 

Etablere en fellesarena (innstillingens pkt. 1) 

Fiskeriforskning slutter seg til forslaget om å etablere en fellesarena for å diskutere overordnede 
utfordringer og samarbeidsmuligheter mellom blå og grmn sektor. Som mateplass for 
koordinering av fellesanliggender, for rådgivning og etablering av nettverk, og for å drafte de 
viktigste forskningsfinansierende oppgaver, kan dette vzre positivt for de forskningsutmende 
institusjonene. 

Fiskeriforskning mener imidlertid at fellesarenaen ikke bur tillegges oppgaver utover å vme en 
konsultativ og åpen m~teplass. Dersom det er en ambisjon å videreutvikle denne blå-granne 
arenaen, anbefaler Fiskeriforskning at det farst foretas en evaluering av eksisterende blå-gronne 
samarbeidsarenaer og erfart overfaringsverdi mellom de to sektorene, for nye systemer innfmes. 
Her kan det eksempelvis trekkes erfaringer fra Norges forskningsråds tre blå-grmne 
forskningsprogrammer (Nmingsmiddelprogrammet, Kyst og bygdeutvikling og Marked og 
samfunn). 












