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LMDs STRATEGI FOR FORSKNING OG FORSKNINGSBASERT INNOVASJON
Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF/NHO) og norkorn oversender med dette våre
kommentarer til LMDs strategi for forskning og forskningsbasert innovasjon.
Vi mener at forskning og forskningsbasert innovasjon er et viktig næringspolitisk
virkemidler. Vi vil bl.a. vise til den betydning som norsk forskning og utvikling har hatt for
en økt norsk matkornproduksjon. Det var for ca 20 år siden en utbredt oppfatning at norsk
korn ikke egnet seg til baking. Gjennom et systematisk FoU-arbeid er denne holdningen
endret og det er i dag en betydelig matkornproduksjon.
KIFF og norkorn er i hovedsak fornøyd med strategidokumentet til Landbruks- og
matdepartementet. Vi mener at det ivaretar behovene til matindustrien samtidig som
dokumentet har et klart verdikjedeperspektiv. Våre supplerende kommentarer er gjengitt
nedenfor. De er knyttet til strategidokumentets ulike avsnitt.
Ad. kap. 2. Vi mener at den overordnede målsettingen også må omfatte en ambisjon å
fremme en lønnsom landbruks- og matsektor. Dersom landbruks- og matsektoren ikke er
lønnsom har den heller ikke en fremtid.
KIFF og norkorn vil også understreke det sterke sammenheng som gjelder mellom
strategiens målområder 2.1. og 2.2. Norske miljøers muligheter for å delta i det internasjonale
forskningssamarbeidet er helt avhengig av at vi har forskere som produserer forskning av høy
internasjonale kvalitet. Det er vår egen kvalitet som i stor grad bestemmer om vi blir invitert
til og/eller kan ta initiativ og får bevilget internasjonale prosjekter. Sett på bakgrunn av dette
mener vi at den primære oppgaven til Norges Forskningsråd under 4.2. bør være å
kvalitetssikre prosjekter slik at de har den nødvendige forskningshøyde.
Ad. kap. 3.2. støtter vi departementets syn på at det bør satses betydelige midler på
grunnforskning. Hovedutfordringen mellom landene sett i et globalt perspektiv er å få tak i
de beste hodene. Sett på bakgrunn av dette mener vi at bruken av grunnforskningsmidlene
bør vurderes justert slik at de også motiverer utenlandske forskere å søke om opphold og
gjennomføre forskning ved norske forskningsmiljøer. Vi mener at det er uheldig at
størsteparten av forskningsmidlene primært fordeles mellom norske miljøer.

Under 3.3, de siste avsnittene, uttaler departementet at de vil arbeide videre med utfordringer
knyttet til eierskap og IPR. Vi stiller spørsmålstegn ved om dette er en riktig ressursbruk. Vi
vil i den sammenhengen vise til at forskningsparkene i Norge og enkelte forskningsinstitutt
allerede har en betydelig kompetanse om området. Hovedutfordringen er å avklare
rettighetene knyttet til eiendomsrett og bruksrett til ny kunnskap. Disse hensynene må ligge
på plass når forskningsprosjekter igangsettes og er stort sett innarbeidet i dagens
standardkontrakter.
Under 3.4.4. savner vi problemstillingen knyttet til mat og energi. Økende energipriser har
resultert i en ny problemstilling globalt d.v.s. om arealer og mat skal brukes til energi eller
menneskeføde. Vi ser ikke bort fra at denne diskusjonen etter hvert også vil kunne få
innvirkning på norske forhold. Vi registrerer bl.a. at svenske møller i stigende grad utvider
sin virksomhet knyttet til salg/omsetning av produkter med basis i bioenergi.
4.1. Vi registrerer at SkatteFUNN primært vil bli omtalt i dokumentets vedlegg. Vi mener at
ordningen er så viktig at den også bør omtales i selve strategidokumentet. Ordningen er svært
brukervennlig samtidig som den er pedagogisk riktig. Den medfører at bedriftene får en mer
konkret forståelse for begrepene forskning og utvikling og stimulerer til videre bruk av
kunnskapsmiljøene. Innenfor bransjene kjøtt-, fjørfekjøtt og egg er det gjennomført mange
prosjekter gjennom SkatteFUNN.
4.3. KIFF og norkorn mener at beskrivelsen av og ambisjonene knyttet til NOFIMA er for
snever. Hovedutfordringen er å etablere et markedsorientert forskningsinstitutt som har en
slik innretning av bedriftene ønsker å bruke det. Det er derfor svært viktig med
brukerinvolvering og brukerstyring av det nye instituttet. Vi vil i den sammenhengen
understreke at mye av den kompetansen som finnes i de eksisterende miljøene er bygget opp
ved bruk av næringens forskningsavgiftsmidler.
Vi mener også at beskrivelsen av NILF og Veterinærinstituttet er for avgrenset. I
beskrivelsen er det lagt vekt på at disse instituttene har tunge forvaltningsmessige oppgaver.
KIFF og norkorn vil understreke at NILF og VI har et betydelig kommersielt potensiale. Vi
viser i den sammenheng til at vi i betydelig grad kjøper tjenester spesielt fra NILF. Vi mener
videre at det er viktig at matindustrien også i større grad får tilgang til den kompetansen som
er opparbeidet i Veterinærinstituttet bl.a. i forhold til analysemetoder og trygg mat.
Vi mener videre at beskrivelsen av Senter for Bygdeforskning ikke er helt dekkende. SBT
skal gjennom samfunnsvitenskapelig forskning og utredning bidra til å skape en sosial,
økonomisk og økologisk bærekraftig utvikling i Bygde Norge.
KIFF og norkorn vil ellers vise til det omfattende innspill som EU’s matindustri har
utarbeidet i tilknytning til 7. rammeprogram. Arbeidet er koordinert av CIAA – den
europeiske matindustriorganisasjonen. I sitt innspill har EU’s matindustri gitt Kommisjonen
en oversikt over de viktigste utfordringene den står ovenfor. Gjennom innspillet setter de
fokus på de viktigste satsingsområdene knyttet til forskning og utvikling fremover.

Vi mener at det ikke er dramatisk avvikende utfordringer for Europeisk og norsk matindustri.
På bakgrunn av dette mener vi at det er viktig at Landbruks- og matdepartementet gjør seg
kjent med anbefalingene til EU’s matindustri i forhold til 7 rammeprogram. Vi viser i den
sammenhengen også til innspill fra NBL,
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