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LMDs strategi for forskning og forskningsbasert innovasjon
Vi viser til e-post fra Landbruks- og Matdepartementet av 29. august med utkast til LMDs
strategi for forskning og forskningsbasert innovasjon. Det ligger i sakens natur at
Treindustriens interesse primært knytter seg til det som er skrevet om forskning og
forskningsbasert innovasjon rettet mot skogbasert næringsvirksomhet.
Generelle bemerkninger:
1. Treindustrien oppfatter strategiutkastet som grunnleggende positivt.
2. Sett i lys av det positive samarbeid om mål for næringsutvikling mellom LMD og det
skogbaserte næringslivet gjennom de senere år, er det vår oppfatning at det burde ligge
til rette for mer konkrete mål og prioriteringer for forskning og forskningsbasert
innovasjon innenfor skogsektoren.
3. LMDs vurdering av samarbeid og arbeidsdeling mellom myndighetene og næringene i
fremtiden kommer ikke tilstrekkelig tydelig fram. Primærnæringene og foredlingsindustrien domineres antallsmessig av små foretak. Det innebærer at en ikke alltid kan
forvente at den enkelte enhet i tilstrekkelig grad evner å ta tak i forskning og
innovasjon på egenhånd. Organisasjoner og institusjoner på så vel offentlig som privat
side vil måtte ta et reelt ansvar for å organisere arbeidet. Det er derfor ønskelig at
LMD gir et klarere uttrykk for samarbeidsstrategier.
4. Treindustrien er enig i LMDs påpekning av hensynet til forskningens kvalitet og
relevans. Det er dessverre slik at det innenfor deler av de aktuelle FoU-miljøene er en
fremherskende oppfatning at det er en motsetning mellom (forskningsmessig) kvalitet
og (næringsmessig) relevans. En bedre løpende kommunikasjon mellom forskning og
næringsliv helt ned på personnivå er nødvendig for å gi forskere bedre næringsinnsikt
og å legge til rette for relevant forskning som også holder mål kvalitetsmessig. I tillegg
vil tettere kontakt styrke næringslivets forståelse av nytteverdien av samarbeid med
forskningen. Slike kommunikasjonsutfordringer bør etter Treindustriens oppfatning
vektlegges i det videre arbeid.
Nærmere om økt internasjonalt forskningssamarbeid:
5. Treindustrien støtter LMDs påpekning av betydningen av økt internasjonalt
forskningssamarbeid (pkt 2.2).
6. Det skogbaserte næringslivet i Norge har deltatt i arbeidet med utvikling av
teknologiplattformen for skogbasert næring (Forest Based Technology Platform), ref.
EUs 7. rammeprogram. I samarbeid med våre europeiske bransjeorganisasjoner
(Skogeierforbundet – CEPF, Treindustrien – CEI-Bois og Treforedlingsindustriens
Bransjeforening – CEPI) og relevante FoU-miljøer i Norge har vi bidratt til

visjonsdokumentet (februar 2005) og aktivt bidratt i arbeidet med strategisk
forskningsagenda (SRA: Strategic Research Agenda, februar 2006). Dokumentene,
som kan lastes ned på fra www.forestplatform.org , vil være førende for det videre
arbeid.
7. EU-kommisjonen har vurdert denne SRAen som en av de beste blant de vel 30 som er
lansert. Det er fra Kommisjonens side allerede gitt klart uttrykk for at SRAen vil være
førende for de tematiske rammer for prosjekter som kan påregne finansiering innenfor
det 7. rammeprogrammet.
8. Norges forskningsråd har vurdert dette norske engasjementet som positivt, og
fremhever at skogsektoren er den første norske grupperingen som i denne forbindelse
også har tatt initiativ for å etablere en nasjonal forskningsagenda innenfor rammen av
SRAen. Det er for øvrig stor grad av tematisk sammenfall mellom FTP/SRA og de
vurderinger som er gjort innenfor ERA-Net/Wood Wisdom Net på området skog og
skogbasert næring.
9. Det er ut fra ovenstående (punktene5 – 8) Treindustriens oppfatning at det under
punktet 3.4, Tematiske prioriteringer, området Tre, energi og tjenester ville være
hensiktsmessig å vise til de konkrete tematiske prioriteringer som allerede foreligger
på europeisk nivå.
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