
H~ring på rapport om organisatoriske modeller for nasjonalt genressursarbeid 

Vi viser til Deres brev av 08.12.2004 om horing på rapport om organisatoriske modeller for 
nasjonalt genressursarbeid. 

Statens landbruksforvaltning har hatt oppgaver med å folge opp driftsbevilgningen :il Norsk 
Landbruksmuseum. I tillegg har vi anvist og utbetalt midler til genressursrådet og til de tre 
genressurstvalgene i samsvar med departementets tildelingsbrev. Med dette som 
utgangspunkt, vil i nedenfor komme med enkelte kommentarer til arbeidsgruppas forslag. 

Statens landbruksforvaltning tror at den modellen for organisering av genressursarbeidet som 
forslås av arbeidsgruppa, på en god måte vil kunne bidra til å oppfylle departementets 
intensjoner om bedre samordning og mer effektiv ressursbruk. Et slikt senter som etter hvert 
utvides til også å omfatte fisk innen akvakultur og ville genetiske ressurser, vil bidra til å 
styrke det nasjonale genressursarbeidet. 

Vi ~nsker  imidlertid å fremfore et par merknader til arbeidsgruppas forslag. 

I departementets mandat for utredningen heter det at arbeidsgruppen skal utrede mulige 
samordningsmodeller for genressursforvaltningen. Videre heter det i mandatet at det skal 
legges vekt på at organisasjonsmodellen skal ta utgangspunkt i dagens finansielle nivå og 
dagens institusjons- og personalressurser, samt sikre en effektiv ressursdisponering. Ved 
etableringen av Norsk Landbruksmuseum ble det lagt vekt på at genressursarbeidet innen 
husdyr skulle vzre en viktig bzrebjelke for virksomheten. Statens landbruksforvaltning vil 
vise til at konsekvenser for Norsk Landbruksmuseum i begrenset grad er vurdert i 
arbeidsgruppas rapport. Dette har heller ikke vzrt arbeidsgruppas mandat. FØr det tas 
endelig beslutning om valg av organisasjonsmodell, tror vi imidlertid det vil viere 
hensiktsmessig at departementet vurderer mer inngående og i storre bredde, hvilke 
konsekvenser en omorganisering av genressursarbeidet vil ha for virksomheten ved Norsk 
Landbruksmuseum. 
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Arbeidsgruppen anbefaler at Norsk Genressursråd opprettes som et kombinert organ, dels 
med styreoppgaver for Norsk Genressurssenter, og dels med en overordnet rådgivende rolle 
når det gjelder politikksp~rsmål og informasjonsvirksomhet. Samtidig anbefales de 
sektorvise genressursutvalgene viderefort med ansvar for de operative programmene pa sine 
sektorer. Videreforing av genressursutvalgene begrunnes med at det vil kunne bidra til en 
god forankring i institusjonene/kompetansemilj~ene som det er viktig å bygge på i det videre 
arbeidet. Slik dette er skissert i arbeidsgruppas rapport, framstår rolle- og ansvarsdelingen 
mellom styret, sekretariatet og genressursutvalgene som noe uklar. I denne sammenheng 
kan det vzre aktuelt å vurdere alternativer til en viderefgring av genressursutvalgene for å 
sikre en best mulig forankring hos kompetansemiljoer og andre deltakende aktorer. 

Med hilsen 
for Statens landbruksforvaltning 
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