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Høringsuttalelse-rapport om organisatoriske modeller for nasjonalt
genressursarbeid

Norges Vel ble i brev av 08.12.2004 invitert til å komme med synspunkter og innspill til
rapporten.
Norges Vel er for tiden ikke direkte involvert i genressursarbeidet. Historisk sett har
imidlertid Norges Vel hatt en sentral posisjon i bevaring og videreutvikling av norsk
sortsmateriale for jordbruksvekster. Dessuten er Norges Vel en av stifterne av Norsk
Landbruksmuseum som er en av partene i saken. Dette gjør at vi ønsker å komme med
kommentarer/synspunkter.

Norges Vel støtter rapportens ambisjoner om å utvikle og styrke genressursfeltet.
Arbeidsgruppens konklusjon om at det er nødvendig med et  Norsk Genressurssenter  for å få
dette til, er vi imidlertid ikke enig i. Norges Vel mener at en kommer langt ved at FoU-
institusj onen styrker sin innsats innen området, at Norsk Landbruksmuseum som driver
kulturhistorisk dokumentasjon og formidling øker virksomheten og at eventuelt en
utviklingsorgansisasjon som Norges Vel blir trukket med i næringsutviklingsarbeidet.

Når det gjelder samordning, er Norges Vel av den oppfatning at en kommer langt med en
koordinator. Hvis ikke dette er tilstrekkelig vil det holde med et  kontor.  Dette bør etter vår
oppfatning legges til Norsk Landbruksmuseum som har arbeidet innen fagområdet i snart 20
år,og som har bygd opp mye av sin virksomhet og image rundt dette fagområdet. Dessuten vil
museet framstå som nøytral i forhold til de tunge vitenskaplige institusjonene.
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