
 
www.veso.no 

 
 
 
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS 
Ullevålsvn 68 
Postboks 8109 Dep. 
0032 Oslo 
Tlf. 22 96 11 00 
Fax 22 96 11 01 
www.veso.no 

VESO Oslo 
Ullevålsvn 68 
Postboks 8109 Dep. 
0032 Oslo 
Tlf. 800 83 043 
Fax 22 96 11 11 
vaksiner@veso.no 

VESO Trondheim 
Tungasletta 2 
7485 Trondheim 
Tlf. 73 58 07 27 
Fax 73 58 07 88 
trondheim@veso.no 

VESO Vikan 
Vikan 
7800 Namsos 
Tlf. 74 21 77 70 
Fax 74 21 77 71 
vikan@veso.no 

 

 
 
 
Fiskeri og kystdepartement 
Landbruks- og matdepartement 
Postboks 8118 Dep 
0032 Oslo 

 
 
Deres referanse Vår referanse Sted / Dato 

Sigve Nordrum Arne Ruud Oslo 1.februar 2005 
 
 
 
HØRINGSSVAR PÅ; 
SAMLET INNSATS – NY STRUKTUR- INNSTILLING FRA STYRINGSGRUPPEN FOR DEN BLÅ-
GRØNNE MATALLIANSEN 
 
Det vises til høringsbrev fra Fiskeri- og kystdepartementet datert 14.12.2004.  
 
Vårt selskap har ikke vært involvert i de prosesser som har ledet fram til innstillingen og har 
derfor ikke hatt muligheter for å fremme VESO sine synspunkter i innstillingen 
 
Med bakgrunn i at driftsøkonomiske forhold og det driftsmessig fundament i et nytt 
kommersielt næringsrettet forskningsselskap innen fiskeri og mat (NOFIMA) er vagt og lite 
beskrivende i den foreliggende innstilling, finner VESO det vanskelig å kunne gå inn for å 
legge betydelige egne verdier i form av VESO Vikan inn i et slikt selskap. 
Konvertering av egne verdier inn i-, og framtidig økonomisk drift i en ny struktur synes 
usikkert. Økonomien i et tenkt nytt selskap må være tydeligere før dette igjen vil kunne 
vurderes av oss. 
 
VESO har gått gjennom innstillingen og har følgende kommentarer på generelt grunnlag. 
 

- misnøyen som har vært på grunn av unaturlig kryssubsidiering av 
forskningsaktivitet gjennom eierskapsforhold kan løses på enklere og mer 
rasjonell måte enn det innstillingen legger opp til.  

- et for strengt skille mellom forvaltningsrettet og næringsrettet forskning er 
nødvendigvis ikke optimalt. Forvaltning og næring har ofte sammenfallende 
behov for kunnskap. Forskningen bør og må foregå der kunnskapen og midlene 
for forskningen er tilgjengelig. Vi tror ikke Norge er stort nok til å bygge 
bærekraftige miljøer ved for stor oppsplitting. 

- navnet på det nye næringsrettede forskningsselskapet, NOFIMA synes ikke å 
være dekkende for de tiltenkte aktiviteter. I benevnelsen Norsk fiskeri- og 
matforskning AS savnes helt referanse til akvakultur, som i innstillingen oppgis å 
være et sentralt felt hvor Norge er verdensledende. Dette bør vises i 
selskapsnavnet, spesielt med tanke på internasjonal aktivitet og profilering. 



 
 
 
 
 
 

 
 

- ”holdingselskapet” bør etableres med eierposter/stiftelsespenger fordelt på stat og 
næringsorganisasjoner. Frie universiteter og høgskoler skal ikke ha eierposter i 
dette selskapet 

- under ”holdingsselskapet” bør det opprettes egne datterselskaper for 
næringssektorene akvakultur, næringsmidler samt teknologi og konsulenttjenester 

- akvakultursstasjonene bør integreres i datterselskapet ”akvakultur”  
- det bør vurderes en trinnvis integrering av stasjoner og strukturer i det nye 

holdingselskapet og dets datterselskaper også for de stasjoner som i første fase 
står utenfor av forskjellige årsaker   

- det må utarbeides en konsekvensanalyse vedrørende finansiering, fornying, drift 
og oppdrag ved den enkelte akvakulturstasjon. 

- muligheter for drift, finansiering og tilgang på beredskapsmidler for systemets 
akvakultursstasjoner gjennomgås og utredes tydeligere 

- VESO Vikan som akvamedisinsk forsøksstasjon vil være samfunnsmessig viktig 
ut fra beredskapshensyn mht forsøk med nye og eksotiske fiskepatogene agens 
som oppdages eller blir introdusert i norsk akvakulturnæring.  
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