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Landbruks - og matdepartementets strategi for forskning og forskningsbasert
innovasjon - høring
Vi viser til departementets brev datert 30.08.3006 vedlagt utkast til strategi for forskning og
forskningsbasert innovasjon. Vi viser også til høringsmøte i departementet der SLF var
representert ved Carl Erik Semb.
SLF mener utkastet til strategi vil gi et godt grunnlag for å følge opp de mål og delmål som
er satt for FoU-aktivitet innen sektoren. Vi har derfor bare noen mindre
merknader/kommentarer til strategien.
Ad. pkt. 3.4.1:
Produksjon av kvalitetsråvarer i tråd med forbrukernes etterspørsel og behov er viktig for
verdiskapningen innen sektoren, både innen primærproduksjon og seinere i verdikjeden.
Dette krever fortsatt forskningsinnsats knyttet til primærleddet. SLF mener dette bør komme
klarere fram i beskrivelsen av tematiske prioriteringer. I denne forbindelse kan også pekes på
at Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter som en viktig finansieringsaktør, har
en forutsetning om at midlene skal dekke FoU innen hele verdikjeden, men med hovedvekt
på primærproduksjon.
Ad. 4.1
I strategien er det lagt opp til å få en klargjøring av størrelsen på de midlene som henholdsvis
næringen og det offentlige går inn med i FoU-virksomhet. SLF mener en slik avklaring er
både nyttig og nødvendig for å vurdere graden av oppfyllelse av de mål som er satt om FoUinnsats i Soria Moria-erklæringen.
Ad 4.1/4.2
Det er viktig å få næringsaktørene sterkere på banen i FoU-spørsmål, både i forhold til å se
betydningen av FoU-som virkemiddel i verdiskapningen og dernest å være med på å påvirke
prioriteringene av midlene. Fondsstyret og Avtalestyret har etter samordningen hatt felles
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utlysing av midler sammen med Forskningsrådet. I forkant av de to siste utlysingene har
Fondsstyret/Avtalestyret invitert næringsaktørene til å komme med skriftlige innspill til
prioritering av forskingsaktiviteter. Næringsaktørene har i ulik grad respondert på disse
invitasjonene. Forut for neste års utlysing av midler vil Forskningsrådet og
Fondsstyret/Avtalestyret gå sammen om et opplegg der målet er å komme i enda tettere
dialog med bransjen.
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