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Rapport om organisatoriske modeller for nasjonalt genressursarbeid - høringsuttalelse

Vi viser til utsendt høringsbrev av 08.12. 2004 vedrørende rapport om organisatoriske modeller for
nasjonalt genressursarbeid der en ber om synspunkter og innspill til rapporten. Seksjon for
naturhistorie er på vegne av Vitenskapsmuseet bedt om å uttale seg i saken.

Vitenskapsmuseet , NTNU (VM) har tidligere  merket seg at Landbruks-  og matdepartementets arbeid
med genressurser har vært fordelt på et genressursråd og tre genressursutvalg for henholdsvis  husdyr,
skogstrær  og kulturplanter. Vi har lest tilstandbeskrivelsen  i rapporten "Organisatoriske  modeller for
nasjonalt genressursarbeid",  utarbeidet av Planteforsk, Landvik.

Organisasjonsmodell
Ut fra de beskrevne forholdene mener VM at rapportens hovedkonklusjon har mye for seg.
Oppretting av et samordnet genressursorgan vil kunne ha mange fordeler i forhold til dagens
organisasjon. Fordelene er allerede pekt på i rapporten:

- Bygge opp en effektiv og slagkraftig faggruppe på genressurser innen husdyr, skogstrær og
kulturplanter spesielt, men også på faglige problemstillinger, forskning, forvaltning,
bevaringstiltak, internasjonale kontakter og lignende som kan være felles for de tre
fagområdene.

- Oppnå synergieffekter ved å skape et større fagmiljø, felles grunnadministrasjon og fasiliteter.
- Større kapasitet til å samordne beslektede aktiviteter og skape og delta i nasjonale og

internasjonale nettverk på feltet.
- Få en samlet/felles profil, også i informasjonsarbeid, som kan få større gjennomslagskraft enn

om dagens modell ble beholdt.
Ut fra dette tror VM at en samling av ressursene i et nytt genressurssenter vil være positivt for
arbeidet for bevaring og utvikling av genressurser for husdyr, skogstrær og kulturplanter.

Utvidelse  av arbeidsområde
At et nytt genressurorgan under Landbruks- og matdepartementet får landbruks- og matressurser som
sitt fremste arbeidsområde, finner VM naturlig. Det tas sikte på å føye fisk og ville dyr og planter til
det nye organets arbeidsområde. Her er vi litt i tvil om hvordan ansvarsområder og arbeidsoppgaver
vil falle ut i forhold til allerede eksisterende organer, som Direktoratet for naturforvaltning og
Artsdatabanken. VM håper at arbeidsområdet eventuelt utvides først etter at dette er blitt diskutert
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med berørte parter i og under andre departementer, slik at en kan styre unna diskusjoner om
kompetanse, ansvarsområder og faglige avgrensninger og lignende i fremtiden. VM er nemlig ikke
overbevist om at alle vil være enige i rapportens påstander om at den tradisjonelle "natur- og
miljøforvaltningen" hovedsakelig er opptatt av "bevaring og bærekraftig forvaltning på arts- og
biotop/økosystemnivå, og i liten grad [har] interessert seg for genetisk variasjon innen artene." I flere
grupper av både planter og dyr har det i de senere årene vært betydelig forskningsaktivitet på nettopp
den genetiske variasjonen i institusjoner som ligger under andre departementer, dvs. innen
universitet- og instituttsektorene. En del av denne forskningen har klare relasjoner til forvaltning av
genressurser. Det er sikkert behov for større oppmerksomhet om genressursene i vill flora og fauna,
og det er mulig at disse ikke blir tilfredsstillende ivaretatt i dag, slik rapporten hevder, men VM er
ikke overbevist om at arbeidet på dette feltet uten videre bør overlates bare til landbrukets organer.

Lokalisering
Ut fra de ressurser og den kompetanse som allerede fines i tilnytning til universitetsmiljøet og
institutter på Ås, synes dette miljøet å være et godt valg for lokalisering av et nytt genressursorgan.
VM håper imidlertid at det nye organet også vil holde gode kontakter med og benytte seg av
fagmiljøer utenom Ås, slik de eksisterende utvalgene har gjort.
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