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Høringsuttalelse
- Ny forskningsstrategi for Landbruks- og matdepartementet (2007-2011)

Vi viser til Deres elektroniske oversendeise av utkast til ny forskningsstrategi for LMD for
perioden 2007-2011, datert 29. august 2006, og presentasjonsmøte for berørte institutter den
6. september.

Matforsk er positiv til LMDs arbeid med å utarbeide en ny forskningsstrategi, og ser frem til
en strategi som er handlingsorientert. Vi har gjennom prosessen vært i løpende dialog med
LMD og setter stor pris på den åpne holdning LMDs medarbeidere har lagt til grunn og den
aktive dialog i prosessen frem mot den foreliggende strategiplanen. I vår høringsuttalelse har
vi lagt vekt på å komme med kommentarer knyttet til hovedpunktene i dokumentet.

Rent prinsipielt savner vi et nasjonalt helhetlig syn på området mat når man nå utarbeider en
strategi for "forskning og forskningsbasert innovasjon på mat og landbruksområdet". Vi er
oppmerksomme på forholdene rundt sektordepartementenes ansvarsområder, men ser det
som en svakhet at fisk i det fremsatte forslaget ikke er definert som mat. Dette til tross for at
Forskningsrådet samordner matforskning i Matprogrammet - Norsk mat fra sjø og land. En
tilsvarende tanke om matforskningen i et nasjonalt styringsdokument hadde vært viktig, ikke
minst med tanke på opprettelsen av den blå-grønne matalliansen.

Vi har derfor valgt å kommentere strategien for forskning og forskningsdrevet innovasjon på
mat og landbruksområdet ut fra et landbasert ståsted.

1 Må/områder

Matforsk savner en klar og entydig visjon for hva man ønsker å oppnå med den fremlagte
strategien. Utfordringene for norsk landbruk og matproduksjon er i stor grad knyttet til økt
konkurranse, redusert tollvern osv.

En klar visjon om at man gjennom økt forskningsinnsats på internasjonalt nivå ønsker å
styrke bedriftenes nasjonale og internasjonale innovasjonsevne, og der igjennom
konkurransekraft basert på nasjonale fortrinn, er ikke tydelig uttalt. Videre savner vi en
kvalitativ målsetting om at forsknings- og innovasjonsinnsatsen skal sikre eksisterende
arbeidsplasser og helst føre til 5.000-10.000 nye arbeidsplasser i et fem til ti års perspektiv.
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De generelle målområdene beskrevet i punktene 2.1-2.5 er generelle og kunne med fordel
vært mer spisset med tanke på hva man søker å oppnå innen hvert felt.
Som eksempel kunne et mål punkt 2.1 "Forskning med høy kvalitet og relevans" være at
forskningen gjennom relevans skal bidra til at man øker forskningsinnsatsen i sektorene opp
mot målet om tre prosent av BNP. For punkt 2.2. "Økt internasjonalt samarbeid" kan målet
være en målsatt deltakelse innen relevante områder i EUs 7. rammeprogram. For punkt 2.3
"Økt forskningsbasert innovasjon og kommersialisering" kunne man sette mål om at det skal
utvikles produkter som skal egne seg for eksport, eller at patentering innen sektoren skal
økes fra x til y patenter per år i planperioden.

Matforsk er positiv til at LMD inkluderer likestilling, etikk og miljø som forutsetning for
forskningsdrevet innovasjon.

Det er viktig at målområdene samordnes med tilgrensende sektordepartementers mål, og da
særlig sett i relasjon til opprettelsen av blå-grønn matallianse.

2 Prioriterte områder

Matforsk følger og støtter valget av overordnet struktur og hovedlinjene i de strukturelle og
tematiske områdene.

Ut fra Matforsks ståsted og oppgave som sektorinstitutt for næringsmiddelforskning har vi
valgt å kommentere de områdene som berører vår virksomhet.

Vi støtter dokumentets hovedlinjer omkring internasjonalisering og støtte til økt
grunnforskning innen sektordepartementets nedslagsfelt. Når det gjelder punktet om
forskningsbasert innovasjon og kommersialisering av forskningen, savner vi en klar rolle og
ansvarsfordeling mellom nasjonalt dekkende sektorinstitutter og regionale aktørers rolle. Det
synes uklart hva som menes med at "forskningsinstituttene skal spille en aktiv rolle, dels ved
å utnytte egen desentralisert forskningsaktivitet og dels ved å trekke inn annen nasjonal
kjernekompetanse". Det er viktig at den fremlagte strategien ikke fører til en ytterligere
fragmentering av forskningsmiljøene. Strategien må gjennom føringer sikre at sentralisert
kompetanse gjøres tilgjengelig for desentrale miljøer og at det lages en god arbeidsfordeling
mellom aktørene. Dette kan for eksempel ivaretas med kompetanse- og
produktutviklingsnettverk, der sentrale og regionale aktører har forskjellige roller inn mot det
regionale næringsliv.

Når det gjelder målet om økt kommersialisering av resultater fra forskningen støtter Matforsk
dette, men vil påpeke at mye av den kommersialisering som foregår fra de næringsrettede
instituttene skjer direkte hos våre oppdragsgivere. På den andre side hilser vi velkommen
initiativet til å rydde opp i forholdene rundt IPR fra forskning med og uten offentlig
risikoavlastning.

Når det gjelder de tematiske satsingene er Matforsk enig i de valg og prioriteringer som er
foretatt. Dette er i samsvar med de behov norsk næringsmiddelindustri i direkte dialog har
valgt å prioritere.

Innen mat, helse og forbruker ser vi også her et klart behov for å samordne en del av
aktivitetene med andre sektordepartementers strategier.

Valget av bioteknologi som teknologiområde støttes, men vi er av den oppfatning at
strategien her er uklar og mangler prioritering av hvilke områder av det brede fagfeltet
departementet ønsker å satse på. I Norge har man svært få suksesshistorier om evnen til å
utnytte næringspotensialet i forskningen. Dette vil bli enda vanskeligere dersom man ikke
velger å spisse strategien til å gjelde spesifikke områder - for eksempel genetikk og avl av
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planter og dyr (inkl. fisk) eller utvalgte områder innen for eksempel mikrobiologi og påvisning,
der Norge har miljøer iverdensklasse.

3 Økonomiske oa oraanisatoriske virkemidler

En strategisk plan uten klar spesifisering av hvordan aktivitetene er tenkt finansiert og
hvordan de enkelte virkemidlene er tenkt brukt i de forskjellig deler av verdikjeden er en klar
svakhet ved dokumentet. Det må stilles helt forskjellige finansieringsmekanismer til rådighet
for høyrisiko, eksploratoriske, langsiktige forskningsprosjekter, enn de som stilles til rådighet
for kortsiktige prosjekter som ligger nærmere markedet. Det er en svakhet ved dokumentet at
de enkelte virkemidlene ikke er nevnt eller hvordan de skal bidra til å stimulere til aktivitet
innenfor de enkelte delene av verdikjeden.

Videre er det viktig at LMD sikrer at det er midler tilgjengelig for alle deler av både den
forskningsmessige og den produksjonsrelaterte verdikjede. Ensidig prioritering av midler til
forskning vil skade innovasjonstakten og motsatt. Se illustrasjon nedenfor.
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Det samme gjelder kravet til vurdering av verdiskaping. For risikoprosjekter vil ofte
verdiskapingen måtte sees både i et samfunnsnytte og et bedriftsøkonomisk perspektiv,
mens verdiskapingen for kortsiktige innovasjonsprosjekter enklere kan kalkuleres rent
bedriftsøkonomisk.
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En forutsigbar og god grunnfinansiering er nødvendig for å sikre at forskningsaktørene har
grunnlag for å drive langsiktig forskning og kompetanseoppbygging. Videre skal
grunnfinansieringen skje i god interaksjon med de strategiske mål departementet setter for
forskningen. Aktørene bør derfor sikres en grunnfinansiering som ligger i størrelsen 1/3 av
aktørenes (instituttenes) inntekter. Det er derfor viktig at LMD er aktivt og direkte med å
finansiere den grunnleggende forskningen i instituttsektoren.

Matforsk er enig i LMDs vurdering av rolledelingen mellom UoH-sektoren og instituttsektoren,
og ber om at det tas initiativ til å få en tydeligere rolleavklaring.

4. Avsluttende kommentar

Matforsk er meget positiv til LMDs arbeid med utvikling av strategi for forskning og
forskningsbasert innovasjon, men mener at enkelte av områdene kunne vært gjort noe
tydeligere både med hensyn på mål og strategi. De tematiske områdene som berører
næringsmiddelforskningen er godt i samsvar med de overordnede prioriteringer Matforsk har
mottatt fra industrien og de tematiske føringene som ligger i EUs 7. rammeprogram.

Matforsk er også av den oppfatning at det er viktig at det utarbeides handlingsplaner for de
tematiske områdene for å sikre en god gjennomføring av strategien. Dette bør skje i nært
samarbeid med aktørene.

Vi ser frem til det videre arbeid og deltar gjerne i videre diskusjon.

Med vennlig hilsen

Matforsk AS

~~
Øyvind Fylling-Jensen
Administrerende direktør
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