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UMBs høringsuttalelse  "Utredning av organisatoriske modeller for 
Genressursforvaltningen" 

  
UMBs uttalelse tar utgangspunkt i hva vi tror vil gagne genressursarbeidet best, både de rene 
museale tiltakene, de praktiske bevaringstiltakene, utvikling og nyskaping i 
genressursutnytting og ikke minst den mer grunnleggende forskningsaktiviteten knyttet til 
genressurser. 
  
UMB støtter intensjonen om en samordning av genressursforvaltningen i Norge. Det er viktig 
for å oppnå nødvendig faglig tyngde og utvikling av fagområdet at ressursene blir sett i 
sammenheng og styrt ut fra et  overordnet plan. De samla personalressursene som gis over 
LMDs budjetter til arbeidet knyttet til genressursarbeidet, er små. For å få størst mulig faglige 
synergier er det derfor viktig at personalet blir samlet, og arbeider i nær tilknytning til et 
universitetsmiljø.  
  
Utredningen gir, slik vi ser det, et begrenset faktagrunnlag for å kunne vurdere en del av 
forslagene. Utredningen kunne med fordel ha inneholdt en oversikt over hvordan ressursene 
til genarbeidet blir disponert i dag, og hvilke resultater man har oppnådd. Det hadde også vært 
på sin plass med en vurdering av hvilke ressurser som vil kreves ved utvidelse av arbeidet til å 
inkludere fisk og ville arter. 
  
Til de enkelte forslagene har vi følgende innspill: 

1. UMB støtter tanken om sammenslåing av de 4 sekretariatene til et genressurssenter. 
UMB ser det som hensiktsmessig at dette blir lokalisert på Campus Ås, som har en 
rekke miljøer med stor relevans til fagområdet. Et godt synlig senter vil etter UMB sin 
mening kunne tiltrekke seg flere interessante aktører, både internasjonale og nordiske. 
Et slikt senter vil også kunne bidra i UMBs undervisning. Flytting og samlokalisering 
vil i seg selv trolig føre til at man henter ut gevinster, for eksempel når det gjelder 
samarbeid og erfaringsutveksling mellom de ulike sektorene (skog, kulturplanter og 
husdyr). Når det gjelder lokalisering  på  Campus Ås, vil UMB peke på Biopolis BA 
som et  naturlig instrument. Biopolis er et samarbeidsorgan mellom UMB, alle 
forskningsinstituttene på Campus og regionens kommuner.  Biopolis arbeider for å 
lokalisere forskningsbasert næringsliv og fagbasert virksomhet på Campus Ås. 

2. UMB ser det som naturlig at også fisk i oppdrett blir inkludert i mandatet til 
Genressurssenteret. Både av hensyn til ressursbegrensninger og på bakgrunn av 
manglende avklaringer mot nordisk samarbeid, mener UMB at ville dyr og planter 
ikke bør inkluderes i mandatet på det nåværende tidspunkt. 
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3. UMB støtter forslaget om å endre rådets rolle til å bli et overordnet styre for de 3 
sekretariatene. Det vil gi klarere rollefordeling og styring. Styret bør etter UMBs 
mening være faglig tungt og uavhengig, og ha en klar styrende og strategisk funksjon. 
Bioteknologinemnda kan være en god rollemodell. For øvrig vil vi foreslå at man 
vurderer å tilby en av styreplassene til en som er faglig knyttet opp mot 
Bioteknologinemnda slik at man sikrer en faglig lenke mellom de to enhetene. 
Medlemmene bør utnevnes av LMD og være ansvarlig ovenfor budsjett og 
overordnete strategier i tillegg til å skulle være et rådgivende organ ovenfor 
myndigheter. Sekretariatet bør ansettes av styret på fullmakt fra LMD som har 
arbeidsgiveransvaret. 

4. UMB er skeptisk til å videreføre de tre utvalgene i sin nåværende form dersom Rådet 
blir gjort om til et styre slik utvalget går inn for. Det er fare for at sektorovergripende 
synergier og faglig samhandlinger i mindre grad kan hentes ut dersom sektorutvalgene 
opprettholdes i sin nåværende form.  

  
  
  
  
  
  
  
Med hilsen 
  
  
  
Knut Hove Einar Eriksen 
Rektor Adm.direktør 
    
  
           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


