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Organisatoriske modeller for nasjonalt enressursarbeid - høring av _rapport

Genressursutvalg for kulturplanter har vært representert i arbeidsgruppen som utredet
samordning av genressursforvaltningen, og utvalget er blitt orientert og har
kommentert arbeidet underveis. I tillegg vil flere av utvalgets medlemmer bidra til
høringsuttaler via sine arbeidsgivere som også er- høringsinstanser for utredningen.

Utvalget har derfor valgt ikke å utarbeide noen felles samordnet høringsuttale til
rapporten  Organis t o rr."s e irod llei for nasjonalt genii•£ssuirscaibeid, men la
medlemmer som ønsker det få videresendt sine merknader og kommentarer direkte
via utvalgets sekretariat.

Vedlagt oversendes kortfattede uttaler/kommentarer fra to utvalgsmedlemmer, og
disse star dermed for medlemmenes egen regning.

Med hilsen

l '-,ML 1.  l-,
Asmund Asdal
(Sekretariatsleder)
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Ved Åsmund Asdal
Planteforsk avd. Landvik
4886 Grimstad

Organisatoriske modeller for nasjonalt genressursarbeid
Høringsuttalelse fra Brynhild Mørkved, medlem av Genressursutvalg for planter

Rapporten er meget god og velskrevet med innhold og forslag som høres fornuftige ut.
De punktene jeg er noe tvilende til, har også komiteen tatt sine forbehold om.
Mine betenkeligheter går først og fremst på det som har med ville arter og biologisk mangfold
å gjøre, men også det som har med akvakultur og fisk å gjøre. Problematikken omkring disse
temaene er da også behandlet bl.a. på side 13-15. Det er fornuftig her å vente til
Miljøverndepartementet har laget en handlingsplan for de genetiske ressursene i de ville
artene. Før dette er avklart synes jeg det er litt tidlig å trekke bevaring av biologisk mangfold
inn i mandatet (øverst på s. 19). Bevaring av biologisk mangfold assosieres i dag straks med
de ville artene.

Tromsø 13.01.05.



Organisatoriske modeller for nasjonalt genressursarbeid
Kommentarer fra Marit Moe, medlem av Genressursutvalg for planter

Høring -- organisatoriske modeller for nasjonalt genressursarbeid

Pkt. 1.3.2.
Tiltak for  økt bruk / næringsutvikling .  - Vil det være riktig at et Genressurssenter skal arbeide
for næringsutvikling? Tiltakene man går inn på bør i alle fall bare være nøye begrenset til
muliggjøring og klargjøring for bruk av genressursene.

Pkt. 2.6.1.
Dokumentasjon
Beskrivelser og evaluering av materialet, mhp. egenskaper og bruksverdi  - Her vil nettverk
og utnytting av ressurser hos institusjoner som alt har ansvar for slikt være avgjørende.
Mattilsynet er allerede sterkt inne i beskrivelse og evaluering av plantemateriale.

Bevaring.
Jeg savner momentet med plantehelseaspekter. Dette er vesentlige forhold som må ivaretas
når materiale skal tas bevares og eventuelt skal distribueres videre.

Ellers har jeg bare en kommentar til ordbruk på siste side i dokumentet. 14. Planfor
gjennomføring , pkt 2.  står det LMD.....beslutter  å oppnevne  et Norsk Genressurssenter på
Ås.... Er det ikke riktigere å benytte ordet  opprette  i denne sammenheng?


