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Den blå- grønne matalliansen - samlet innsats og ny struktur
Viser til Deres høringsbrev av 14.12.2004.
Norsk Landbrukssamvirke har avgitt uttalelse i saken på vegne av
samvirkeorganisasjonene og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Norges
Bondelag viser til dette høringssvaret, men vil spesielt peke på følgende forhold:
o

Generelle synspunkter

Norges Bondelag vil innledningsvis peke på at innstillingen bærer tydelig preg av at
Styringsgruppen har rettet hovedfokuset mot den blå sektoren. Det foreslås omfattende
restrukturering og styrking av forskningsstrukturene innenfor denne sektoren. "Grønne"
forskningsinstitusjoner er sort sett bare trukket inn i den grad de bidrar til å styrke
strukturene på den blå sektoren, mens synergier mellom de to sektorene er vurdert og
hensyntatt i beskjeden grad.
Norges Bondelag stiller seg positiv til visjonen om å etablere en blå-grønn matallianse for
å utnytte synergiene mellom den blå og den grønne sektoren. Vi mener imidlertid at både
målsettinger, analyse og løsningsforslag fra Styringsgruppen legger for lite vekt på å kunne
utnytte og utvikle disse synergiene på en balansert måte. På dette grunnlag kan vi ikke
støtte innstillingen slik den nå foreligger.
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Fellesarena - Den blå-grønne matalliansen

Norges Bondelag støtter forslaget om å opprette et slikt organ, men vil peke på at også
næringsutøverne må være representert i fellesorganet.
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Skille mellom næringsrettet og forvaltningsrettet forskning

Styringsgruppen peker på både positive og negative argumenter for å skille næringsrettet
og forvaltningsrettet forskning. Norges Bondelag deler disse vurderingene, men vil advare
mot at det ukritisk blir lagt opp til for strenge institusjonelle skiller. Fullstendige
institusjonelle skiller vil lett kunne føre til at næringen taper tilgang på nasjonal
kompetanse og nasjonale forskningsmuligheter.
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Matforsk /Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Styringsgruppen foreslår at det etableres et nytt holdingselskap som skal overta
eierinteressene i de næringsrettede forskningsinstitusjonene, blant annet Matforsk. Styre og
konsernledelse i holdingselskapet forutsettes å ha strategisk styringsmyndighet - herunder
ressurstildeling og forskningsprioriteringer - overfor de enkelte forskningsenheter.
Matforsk er i dag et aksjeselskap som er heleid av Stiftelsen for landbrukets
næringsmiddelforskning. Bygningsmasse, inventar og teknisk utstyr ved Matforsk er
finansiert av midler fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter. Fondet
finansierer også løpende om lag 40% av virksomheten gjennom en "grunnbevilgning"
Det er bred enighet innenfor primærnæring og næringsmiddelindustri om at Matforsk har
vært, og fortsatt vi være,
svært god og
forskningsinstitusjon . Kombinasjonen av
stiftelsens eierskap, styringsmodell med sterk brukerstyring, og en betydelig
grunnfinansiering, har vært avgjørende for suksessen ved Matforsk. Norges Bondelag
stiller seg tvilende til om den foreslåtte eier- og styringsmodell vil framstå som tjenelig for
å videreutvikle Matforsk ' s virksomhet overfor jordbruksnæringen og den delen av
næringsmiddelindustrien som er basert på jordbruksvarer. Norges Bondelag ser det heller
ikke som aktuelt at Fondet for forskningsavgift på landbruksvarer skal viderefører sine
nåværende forpliktelser overfor Matforsk innenfor den foreslåtte modellen.

en

nyttig

Norges Bondelag vil på denne bakgrunn støtte anmodningen fra Norsk Landbrukssamvirke
om å holde et møte med Landbruks- og Matdepartementet før prosessen videreføres.
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