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H~ring - Rapport om organisatoriske modeller for nasjonalt genressursarbeid 

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har blitt bedt om å avgi horingsuttalelse til Rapport om 
organisatoriske modeller for nasjonalt genressursarbeid på vegne av NTNU. 

Saken har vzrt forelagt fakultetets fagmiljo som finner det betenkelig at man i denne utredningen har 
kommet frem til at man nå foreslår å sentralisere funksjoner rettet mot landets genressurser ved å 
opprette Norsk Genressurssenter lokalisert til Ås. Fagmiljoet synes spesielt at det er lite naturlig å 
legge inn ansvar for akvakultur og genressurser i vill flora og fauna i et slikt senter. Etter vår 
vurdering vil en mer distribuert organisering bidra til bedre utnyttelse av flere institusjoners ressurser 
og faglige kompetanse og derved generere aktivitet og samarbeid i flere regioner og mellom 
regionenene. For region Midt-Norge som har stor fokus på miljo og teknologi inkludert bioteknologi, 
vil det vzre naturlig å ta en mer aktiv del i arbeidet med landets biologiske genressurser enn det som 
utvalget foreslår. Tilsvarende vil det vaxe naturlig å dra nytte av Ås-milj~ets fokus på husdyr, 
skogstrzr og jordbruks/kultur-vekster og deres tette samspill med institusjoner innen landbruk. 
Fakultetet mener at en distribuert modell vil gi bedre aksept, storre fleksibilitet og totalt sett 
mobilisere storre innsats på feltet, og fakultetet kan derfor ikke stotte konklusjonene i rapporten (jfr. 
alternativ 2 og 3 på side 16, hvor en planlegger å starte med alternativ 2 og med intensjon om å gå 
videre til alternativ 3). 

Utvalgets forslag er begrunnet med Ås-milj~ets bredde og kvalitet på kompetanse på områder som 
FoU, formidling og undervisning i anvendt biologi-, ressurs- og miljofag som er viktige for 
genressursforvaltningen. Fakultetet for naturvitenskap og teknologi har stor respekt for det samlede 
bio-fagmiljoet på Ås, men utvalgets rapport synes fullstendig å neglisjere at det finnes h ~ y t  
kvalifiserte m i l j ~  i andre regioner. I Trondheimsregionen er det et tungt samlet forsknings-, 
utviklings- og forvaltningsrettet-miljo representert ved NTNU, NINA, Direktoratet for 
Naturforvaltning og SINTEF. Betydningen av dette miljoet fremkommer også av at Artsdatabanken 
er lokalisert til Vitenskapsmuseet, og at NTNU er vertsinstitusjon for den nasjonale 
teknologiplattformen innen plantegenomikk og har Norges eneste S4-veksthusfasiliteter for dyrking 
av genmodifiserte planter. 
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Fakultet for naturvitenskap og teknologi finner derfor ikke å kunne stØtte utvalgets konklusjoner. 
Spesielt finner vi det lite hensiktsmessig å samle ressursene til As uten å ta hensyn til at den 
eksisterende sektorspesifikke kompetansen er spredt i ulike regioner. 

Med vennlig hilsen 

Dekanus 

Geir W a l s ~  
Fakultetsdirektor 
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