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LMDS STRATEGI FOR FORSKNING OG FORSKNINGSBASERT
INNOVASJON
Vi viser til e-post datert 29. august om høring av LMDs strategi for forskning og forskningsbasert
innovasjon, og takker for muligheten til å komme med innspill.
Generelle kommentarer
Mattilsynet ser det som svært positivt at LMD nå får en ny forskningsstrategi hvor formålet er å
øke landbruks- og matforskningens betydning som sentralt politisk virkemiddel. Dokumentet
fremstår som oversiktlig og lettlest og gir inntrykk av at man har lagt vekt på å se landbrukets
verdikjede i et helhetlig perspektiv, noe Mattilsynet ser viktigheten av i relasjon til helkjedetenkingen innen vårt vide forvaltningsområde.
En generell innvending vi vil påpeke, er at prioriteringene innenfor hvert tema kunne vært
tydeligere og at målformuleringene bør gjøres noe klarere og mer målbare.
Videre kommentarer knyttes opp mot enkelte punkter i dokumentet.
Kommentarer til enkelte punkter
Under ”3 Prioriterte områder” drøfter strategien prioriterte områder for forskning og
forskningsbasert innovasjon innen LMDs ansvarsområder. Her etterlyser vi fokus på dyrehelse og
dyrevelferd som eget tema. Slik det nå er plassert under ”3.4.1 Mat, helse og forbruker” er
sykdommer hos dyr kun nevnt i forbindelse med økt handel, trygg mat og zoonoser (altså et
humant perspektiv). Forskning på familie- og sportsdyr som også ligger under LMDs
ansvarsområde kan vanskelig prioriteres under denne overskriften, men bør omtales i et dokument
som dette.
Om forskning på dyrevelferd står det: ”Et etisk forsvarlig og optimalt dyrehold er vesentlig for å
fremme trivsel hos dyrene og produsere trygge og kvalitetsmessig gode matvarer. Bedre
dyrevelferd er et politisk høyt prioritert område. Det er viktig å styrke denne forskningen og særskilt
på de områder den den vitenskapelige basis for forvaltningen er mangelfull.” Dette kan
konkretiseres ytterligere ved for eksempel å legge til at ”En viktig målsetning bør være å levere
faktagrunnlag som gjør det mulig å gjennomføre de tiltak som er skissert i Stortingsmelding nr. 12
(2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd i løpet av strategiperioden.”
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”3.4.1. Mat, helse og forbruker” omtaler også behovet for å øke kunnskapen i forhold til helse og
miljø om mulige kombinasjonseffekter av ulike plantevernmidler og mulige kombinasjonseffekter av
andre kjemikalier, noe Mattilsynet ser på som viktig å prioritere. Under samme punkt savner vi
imidlertid en klar strategi på området vann, selv om drikkevann hører inn under Helse- og
omsorgsdepartementets forvaltningsområde. Det er imidlertid positivt at vann er nevnt under
”3.4.3 Miljø og ressursforvaltning” i forbindelse med behovet for mer kunnskap relatert til jord, vann
og luft fra jordbruksaktivitet.
I siste avsnitt under punkt ”3.4.4 Landbruk og samfunn” står det: ”For å sikre kunnskapsutviklingen
og en høy kvalitet i forvaltningen er det viktig at LMDs underliggende etater påpeker behov og
områder som krever ny forskning eller kunnskapsoppbygging.” Dette avsnittet kunne med fordel
gjøres gjeldende for hele punkt 3, da det er aktuelt for hele forvaltningsområdet til LMD.
Under punkt ”4.2 Norges forskningsråd” ønsker vi at forvaltningens behov kommer enda tydeligere
frem, for eksempel ved å erstatte første setning i første kulepunkt under ”1. Rådgiver” med
setningen: ”Formidle både forvaltningens og næringens forskningsbehov og foreslå nye satsinger
på landbruks- og matsektoren.”
Spesielle kommentarer til punkt ”4.3 Landbruksforskningsinstituttene og universitets- og
høgskolesektoren”
Under dette punktet som er et underpunkt til ”4 Økonomiske og organisatoriske virkemidler”, skilles
det mellom grunnleggende forskning og anvendt forskning, men ikke mellom næringsrettet og
forvaltningsrettet forskning. Samtidig omtales forskningsinstitutter som også omfattes av rapporten
(april 06) fra ”Blå grønn matallianse – Komité for gjennomgang av forvaltningsrettet og
næringsrettet forskning” som ble utarbeidet på oppdrag fra FKD og LMD i forbindelse med
oppretting av forskningskonsernet for næringsrettet fiskeri-, havbruks- og matforskning, NOFIMA.
NOFIMA omtales også kort i strategidokumentet. I den omtalte rapporten legges det stor vekt på å
skille mellom næringsrettet og forvaltningsrettet forskning, bl.a av hensyn til
konkurransesituasjonen og habilitetsproblematikken rundt de forvaltningsrettede instituttene, og
rapporten foreslår tiltak for å etablere en klarere rollefordeling mellom de to instituttypene.
Mattilsynet mener at deler av denne problematikken også burde vært berørt under dette punktet i
strategidokumentet, da det absolutt kommer inn under økonomiske og organisatoriske virkemidler.
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