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Forord 

LH og etablering 
isin legger   

oldning hos 
gruppens medlemmer, og vi håper rapporten reflekterer noe av den positive stemningen som 

ke tilrådinger, 

tfordringer. 
 nye bygninger for å 

Alle gruppens 
port som ble 

ig rapport der gruppen har kunnet ta hensyn til 
argumenter og synspunkter som fremkom under høringsrunden. Vi mener at denne 

essig sett på bakgrunn av den korte tid arbeidsgruppen 
har hatt til gjennomføringen av sitt arbeid. I tillegg mener vi at denne arbeidsformen har gitt 

e berørte institusjoner.   
 
Oslo 1. juni 2003 
 
Kaare R. Norum  
leder for arbeidsgruppen 
 
 

 

 
 
Arbeidsgruppen som skal vurdere hensiktsmessig organisering av NVH og N
av tilfredsstillende fasiliteter for stasjonær undervisning i klinisk veterinærmed
med dette frem sin Rapport. Under arbeidet har det vært en åpen og søkende h

hele veien har preget vårt arbeide. Det vil fremgå at gruppen er enige i en rek
men har valgt ulike løsninger for geografisk plassering av veterinærmiljøet. 
 
Hele arbeidsgruppen mener at fagfeltet som vi har behandlet, står foran store u
Begge vitenskapelige høgskoler trenger større økonomiske  ressurser og
kunne møte de utfordringer de står overfor. Dette gjelder i særdeleshet NVH. 
medlemmer er tilfredse med at arbeidet var delt i to faser, med en foreløpig rap
sendt  på høring, og deretter en endel

arbeidsformen var spesielt hensiktsm

en god dialog med d
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Tilrådninger 

 
Kap. 1 

 
 

undt to hovedproblemstillinger: 
hvordan bør fremtidens veterinærutdanning være organisert, og hvordan kan man oppnå større 

volusjon som 
onalisering innen norsk jordbruk, økt internasjo-

nalisering, utviklingen av en stor havbruksnæring og velstandsutviklingen som fører til større 
t utdanningen 

ksjonsdyrene 
ende helsearbeid 

disin ene-
rt samarbeid 

 med andre faggrupper innenfor husdyr- og 
er og opp-

pgaver, for å 

ng for tradi-
et rundt 

r ved veterinærfaget. Større oppmerksomhet 
på ”trygg mat” innebærer forøkt interesse for  det som skjer i hele næringskjeden. Dette 

ontroll og 
isse miljøene har 

stemvitenskap 
 som kan øke 

rinærer, og 
e er en viktig forut-

setning for god økonomisk utvikling i oppdrettsnæringen og for godt dyrevern. Veterinærer 
 fra det 

offentlige. Både når det gjelder den mer grunnleggende biologiske kunnskapen om fisken og 
når det gjelder epidemiologi og fiskehelse gjenstår det store utfordringer for forskningen. 
Gjennom avl kan man få en bedre fiskestamme og ved å utvikle nye fôrtyper kan 
produksjonen økes ytterligere uten at miljøet tar unødig skade. Akvakultur fordrer systematisk 
arbeid på bred front og godt samspill mellom ulike forskningsmiljøer i hele landet. 
 
Fagfeltet sports- og familiedyr (kjæledyr) er den raskest voksende delen av veterinærnæ-
ringen. Her er oppmerksomheten rettet mot forebyggende tiltak og behandling av enkeltdyr. I 

Arbeidsgruppens diskusjon har med nødvendighet kretset r

konsentrasjon og bedre kvalitet innenfor den biofaglige forskningen?  
 
Veterinærfaget er i endring. Dette henger bl.a. sammen med den biologiske re
finner sted i vår tid, omfattende strukturrasj

krav fra forbrukerne til trygg mat og friske kjæledyr. I tillegg er det en trend a
og forskningen i stigende grad konkurranseutsettes. 
 
Utviklingen så langt viser at veterinærfaget er blitt mindre enhetlig. For produ
har behandling av enkeltdyr etter hvert fått mindre omfang, mens forebygg
og besetningsutredninger blir viktigere. Innenfor akvamedisin er populasjonsme
rådende. I arbeidet med hele besetninger eller populasjoner må det være et næ
med den enkelte gårdbruker eller oppdretter, og
akavakulturfeltet, husdyragronomer, bygningsteknikere, etologer, marinbiolog
drettskonsulenter. I tillegg har økt handel resultert i økt smittepress. Som følge av dette er det 
iverksatt et betydelig arbeid, herunder omfattende overvåknings- og kontrollop
hindre spredning av smittsomme sykdommer til Norge.  
 
Så vel basal- som anvendt biologisk og biomedisinsk forskning har stor betydni
sjonelt husdyrhold og fiskeoppdrettsnæringen. Det er derfor stor oppmerksomh
forskningens bidrag til utviklingen av flere side

skaper et utvidet arbeidsfelt for veterinærer som arbeider med næringsmiddelk
matvarehygiene, og behovet for veterinærer innen dette feltet antas å øke. D
nytte av å inngå i en større faglig sammenheng fra grunnleggende biologi til sy
og samfunnshelse. Dette gir store muligheter for en strategisk forskningsinnsats
verdiskapningen i hele landbruks- og havbrukssektoren. 
 
Fremveksten av akvakulturnæringen har gitt mange nye arbeidsoppgaver for vete
disse bidrar i stor grad til å sikre god helse hos oppdrettsfisk. God hels

utfører viktige tilsynsoppgaver både innen fiskehelse og dyrevelferd på oppdrag
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dette feltet ligger vekten på den enkelte veterinærs spesifikke ferdigheter og kj
behandlingsmetoder, ofte med utspring i humanmedisinen. Veterinærmedisin 
familiedyr er sterkt markedsdrevet, og verdien av enkeltdyr kan være høy, særli
Kundene vil etterspørre stadig mer veterinærmedisinsk tjeneste for sine dyr, og
at dyret får topp medisinsk behandl

ennskap til nye 
mot sports- og 

g for hester. 
 man forventer 

ing – ikke minst ut fra den følelsesmessige investeringen 

ports- og 
 landbruket og 

orsk matproduksjon, gjør det nødvendig å ha spesiell oppmerksomhet mot 
rer den gode 

il være anner-
t større oppmerk-

ublic health”. 
S-avtalen 

terinærer for å 
e posisjon innen  

unnet bidra særlig til utformingen av EUs regelverk på området. 
Oppdrettsfisk er i dag Norges viktigste ”husdyr”, og vil spille en enda større rolle i fremtiden. 

 offentlig 
skningen 

er internasjo-
m kontroll og 

bruk), mindre 
ger og endringer 

andbrukspolitikken vil legge premissene for norsk matvareproduksjon i årene 
produksjon og 

 og et bredere 
atvarer. De 

e. Dessuten vil 

rge i tiden frem-
uligheter ved 

 kresne forbrukere. Videre vil man kunne opp-
nå en viss eksport av nisjeprodukter der Norge har særlige fortrinn som følge av langsom 

n også få meget 
trygg produk-

sjon av god mat med høy kvalitet innenfor nye samfunnsmessige, organisatoriske og økono-
miske rammer vil være utfordringer som landbruks- og havbruksvitenskapen og veterinær-
medisinen må møte sammen, i erkjennelse av samspillet mellom produksjonsmåter, dyrehelse, 
distribusjon, foredling, matvarekvalitet og human helse. 
 
Veterinærmedisinens faglige grunnlag er i sterk omdanning som følge av den raske utvik-
lingen innenfor biologisk forskning. Den biologiske grunnlagskunnskapen konvergerer på 
hele biofagområdet, inkludert agronomi og medisin. De ulike disiplinene møtes nå i stor grad 

mange har i disse ”familiemedlemmene”.  
 
Produksjonsdyrenes plass i veterinærutdanningen er i dag redusert i forhold til s
familiedyr, næringsmiddelhygiene og akvakultur. Produksjonsdyrenes rolle i
som grunnlag for n
denne delen av veterinærmedisinen. Det er viktig at Norge også i framtida sik
dyrehelsen vi har i dag. 
 
Arbeidsgruppen mener at fremtidens veterinærutdanning på mange punkter v
ledes enn i dag. Forventninger fra forbrukerne og myndighetskrav vil gi lang
somhet fra samfunnet mot mattrygghet og spørsmål innenfor feltet ”veterinary p
Norge står ikke lenger fritt til å utforme sitt eget regelverk, men må gjennom EØ
tilpasse seg EU-systemet. Dette har bl.a. resultert i at etterspørselen etter ve
ivareta offentlige forvaltningsoppgaver har økt. Norge har gjennom sin sterk
havbruk og fiskeri k

De store utfordringene for veterinærmedisinen på det marine området og innen
forvaltning må få stor innvirkning både på  utdanningen av veterinærer og på for
innen veterinærmedisin. 
 
Norsk landbruk er under omstilling, dels som følge av endrede rammebetingels
nalt og dels som følge av samfunnsutviklingen. Ny teknologi, forsterkede krav o
dokumentasjon av hele produksjonskjeden (noe som man kjenner innenfor hav
oppmerksomhet mot nasjonal selvforsyning, internasjonale handelsforhandlin
i den nasjonale l
fremover. Det forventes en utvikling mot større og færre enheter både i primær
industri. Samtidig er folk opptatt av maten de spiser, etterspør et større mangfold
sortiment. Kostholdsmønsteret er i endring, og forbrukerne etterspør nye typer m
forlanger trygge næringsmidler og er langt mer kvalitetsbevisste enn tidliger
folk ha rimelig mat. 
 
Det er grunn til å forvente at det blir et mer fragmentert marked for mat i No
over. Landbruket vil stå overfor store utfordringer, men har også store markedsm
å tilby trygg og tradisjonsrik mat til bevisste og

vekst og sen, men god modning under lange og lyse sommerdøgn. Norge ka
igjen for en nærmest enestående god helse hos landets produksjonsdyr. Å sikre 
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i grunnforskningen, for eksempel i arbeidet med å kartlegge artenes genom. De
bli viktigere å arbeide tverrvitenskapelig for å imøtekomme samfunnets beho
Betydningen av kostholdet for folks allmenne helse bli stadig tydeligere, med
resse for hele det biologiske miljøet i et ernærings- og helseperspektiv. Samtid
forskningen at mange biologiske prosesser er felle

t vil fremover 
v for kunnskap. 
 økende inte-
ig avdekker 

s på tvers av plante- og dyreriket. Gentek-

s det på enkelte 
g faglig sett 

 nå kritisk masse 
kkelpersoner, 
 fra hver-
 og samarbeid 
d og miljø ble 

rupper som kan 
tere forskning av internasjonal høy kvalitet er nødvendig dersom miljøene skal vinne 

v forskningen 
orge eller i 

 som kan være 
 og nye næringer. 

den anvendte 
ar vist seg 

 omsettes i prak-
t slikt cluster 

 Ås, og sam-
rskningsmiljøer i Oslo får man et cluster som også innbefatter de medisinske 

iljøet i aksen 
lder god 

 kan sammen 
nledende trinn i en 

en” mellom de 
r ved UiO, NVH og NLH bygges videre ut. Dette 

 i Gaustad-
den ”bio-
ia”), som etter 
arbeidet vil 

de forsknings-

 
De muligheter som finnes for en større etterspørsel og bredere virkeområde for veterinærer i 
fremtiden vil også stille krav til flere muligheter for spesialisering. Denne utfordring bør løses 
ved et økende nordisk samarbeid innen de ulike fagfeltene basert på arbeidsdeling og spesiali-
sering primært gjennom det felles-nordiske NOVA-universitetet. Videre samarbeid om utdan-
ningen må også sees i sammenheng med at likhet og forskjeller på miljø- og klimamessige 
områder går på tvers av landene i en øst-vest retning. Forskjellene fra syd til nord i Norge, 
Sverige og Finland er langt større enn mellom landene på samme breddegrad. Et samarbeid 

nologien gir nye muligheter, men også etiske utfordringer.  
 
Innenfor rammene av så vel veterinærmedisinen som husdyrforskningen utføre
felter god biologisk forskning, men forskningsmiljøene er gjennomgående små o
for svake. Ressursmangel og geografisk spredte miljøer gjør det vanskelig å
innenfor mange disipliner. Den gode forskningen er ofte avhengig av noen få nø
og dersom disse av ulike grunner forsvinner, står hele disipliner i fare for å falle
andre. Dersom man finner en organisatorisk ramme som fremmer konsentrasjon
kan imidlertid den biologiske forskningen rettet mot jordbruk, havbruk, dyrehol
en betydelig kraft i det norske forskningssystemet. Erfaringen er at større fagg
dokumen
frem i konkurransen om forskningsmidler i Norge og internasjonalt. Brukerne a
vil fremover i større grad kjøpe kompetanse der den er best, uansett om det er i N
andre land.  
 
I rommet rundt grunnforskningen oppstår det kunnskap, metoder og teknikker
interessante i et kommersielt perspektiv og dermed for utviklingen av gamle
Det er derfor viktig å få til et godt samspill mellom grunnforskningsmiljøene, 
forskningen og kommersielle interesser. Samlokalisering innenfor et ”cluster” h
fruktbart for å få verdifulle og originale forskningsresultater, som siden kan
tisk utnyttbar kunnskap og salgbare produkter. Det finnes gode ansatser til e
innen forskning på biologi, bioinformatikk, genetikk, dyrehelse og -ernæring på
men med fo
fagene. Med en målrettet styrking av det samlede biologiske og biomedisinske m
Oslo-Ås kan man dyrke frem forskningsmiljøer innen en del fagområder som ho
internasjonal standard. Det etablerte Senter for fremragende forskning på Ås
med de gode samarbeidskontakter innen FUGE-satsingen utgjøre viktige in
god utvikling. 
 
Det er videre viktig at det etablerte samarbeid innen den såkalte ”trippelallians
biomedisinske og naturvitenskapelige miljøe
kan gjøres i et fruktbart samspill mellom miljøene som nå bygges opp på Ås og
bekkdalen. Samarbeidet innen denne alliansen vil kunne utvides og styrkes ved 
regionen” som nå bygges opp mellom Oslo og Gøteborg (”Medcoast Scandinav
hvert vil strekke seg nedover til et samarbeid med Øresundregionen. I dette sam
både UiO, NVH og NLH ha nytte av å konsentrere seg og konsolidere sine go
miljøer, og bygge ned de som ikke er liv laga på sikt. 
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innen Norden  bør derfor på langt sikt ha en langt større utstrekning enn i dag. V
nordisk samarbeid, både innen undervisnin

ed et slikt 
g og forskning, vil Norden stå langt sterkere i den 

internasjonale konkurransen enn det de gjør i dag. 

ytt klinikkbygg 
duksjonsdyr 

e eller friske 
entet ønsket å 

ner med sam-
 vurdere om det 
elvis bør flyttes 

m å vurdere hensiktsmessigheten av en 
sammenslåing mellom NVH og henholdsvis Universitetet i Oslo eller Norges landbruks-

instituttets 

gne de økonomiske konsekvensene av de mest 
realistiske alternativene. Deres rapport avdekker at uansett plassering av klinikken vil tiltaket 

g at det vil ta 
å Adamstua eller 

gjort at synet på 
r og roller i 

mene i 
ktige veivalg, 

 som angår lokalisering av de sentrale veterinære institusjoner har betydning for den 
riske forhold ved 

r foretatt en 
et, forskning og 

e berørte 
ene ved NVH, 

ær og Landbohøiskole har 
gruppen sett at ulike organisatoriske tilnærminger kan gi en velfungerende veterinærutdan-

e er de samme. Det finnes derfor gode argumenter 
så foretatt en 

gjennomgang av en rekke norske utredninger og dokumenter med spesiell relevans for 
arbeidsgruppens mandat. Arbeidsgruppens medlemmer har også blitt kontaktet av en rekke 
personer som har fremlagt sitt syn på saken. Nedenfor er det gitt en presentasjon av en del 
sentrale observasjoner som arbeidsgruppen har gjort gjennom sitt arbeide. 
 
Synet på veterinærenes rolle og plass i samfunnet 
NLH synes å legge vekt på at veterinærene har en stor oppgave knyttet til produksjonen av 
mat, og gjennom sin kontroll og tilsyn med  produksjonskjeden sørge for at maten er trygg. 

 
 
Innledende betraktninger 
 
Utgangspunktet for arbeidsgruppens arbeid har i hovedsak vært behovet for n
for produksjonsdyr ved Norges veterinærhøgskole. Bygningene som huser pro
på Adamstua er for trange og de tilfredsstiller ikke dagens krav til hold av syk
dyr, hygiene og arbeidsmiljø. Samtidig har Utdannings- og forskningsdepartem
bruke denne anledningen til å se med nye øyne på strukturen mellom institusjo
menfallende fagfelt og felles utfordringer. Arbeidsgruppen har blitt bedt om å
er hensiktsmessig å bygge ny klinikk på Adamstua, eller om NVH helt eller d
til annet sted i landet. Gruppen har videre blitt bedt o

høgskole. Endelig skal gruppen i sine vurderinger også ta hensyn til Veterinær
plass innenfor utdanning, forskning og forvaltning på området. 
 
Gruppen har fått bistand av Statsbygg til å bere

være av en slik størrelsesorden at det utløser krav om en konsekvensutredning, o
mange år å ferdigstille de bygninger som er påkrevd, enten disse oppføres p
på Ås. Rapporten fra Statsbygg er gjengitt som vedlegg. 
 
Under arbeidet med å samle og systematisere informasjon, har det blitt tydelig
veterinærutdanningen, veterinærmedisinsk forskning, veterinærenes oppgave
samfunnet vurderes forskjellig av NLH og NVH/VI – og av de enkelte medlem
arbeidsgruppen. Hele gruppen ser klart at norsk veterinærmedisin står foran vi
og at valg
faglige utviklingen innen veterinærmedisinen. Dette angår også organisato
de samme institusjonene. Arbeidsgruppen har i sine vurderinger og tilrådninge
avveining mellom faglige hensyn, som angår undervisning, klinikkvirksomh
forvaltningsstøtte, og andre samfunnshensyn som arbeidsgruppen mener må vektlegges i en 
slik prosess. 
 
Arbeidsgruppen har i utstrakt grad hentet sin informasjon gjennom å besøke d
institusjonene og beslektede institusjoner i Danmark og Sverige. Ut fra besøk
NLH, Sveriges Lantbruksuniversitet og den Kongelige Veterin

ningen, men også at mange av problemen
for flere av de alternativene gruppen har hatt som mandat å vurdere. Det er og
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NLH synes også i større grad enn NVH å fremheve veterinærmedisinens foran
brukssektoren i tillegg til havbruksnæringen. NVH legger vekt på at veterinære
stå litt på siden av selve primærproduksjonen og gjennom revisjon, tilsyn og 
til at maten er trygg, at dyrenes helse er god og at dyrevernhensyn blir ivaretatt.
men med VI vektlegger sterkere enn NLH det medisinske aspektet ved veterinæ
beh

kring i land-
ne heller bør 

veiledning bidra 
 NVH sam-
rfaget og 

ovet for kontakt med andre medisinske miljøer. Likeledes synes det som om NVH i større 
grad enn NLH vektlegger betydningen av veterinærenes oppgaver overfor sports- og familie-

gmiljøene på Ås 
akultur, og 

t samlede Ås-miljøets inn-
gripen med oppdrettsnæringene. NVH og VI er derimot av den oppfatning at en flytting av de 

l å beholde og 

rge er lite. De 
llom. NVH og 

et i landet. De to ivaretar 
også andre samfunnsoppgaver. VI er landets viktigste veterinære støtteinstitusjon for forvalt-

 forvaltnings-
eridepartemen-

 

ørst vekt på at VI 
ene bli flyttet 
itusjonens evne 

tøtteinstitusjon for det nye Mattilsynet, som får sitt 
vder at det er nødvendig med kort avstand mellom mattilsyn, depar-

krisesitua-
le lokalisert til 

somhet også 

r utdanning av 
rsitet. Ca. 80 % 

 universitet. Ca. 
ark og i 

a. 10 % er selvstendige institusjoner som i Norge. Det finnes 
egne retningslinjer for utdanningen gjennom et EU-direktiv som også stiller konkrete krav til 

n først og 
fremst har likhetstrekk med utdanningene innen andre medisinske disipliner og at opptak til 
veterinærstudiet og organiseringen av utdanningen bør følge samme mal som for utdannin-
gene innen medisin og odontologi. NVH mener at det er mulig å ta ut samordningsgevinster 
dersom det blir et formalisert samarbeid mellom det medisinske fakultet ved UiO om utdan-
ningen innen basalmedisinske fag.  
 
NLH har et syn på veterinærutdanning som avviker fra den europeiske tradisjonen, men som 
altså finnes andre steder i Norden, nemlig at veterinær- og landbruksutdanningen organiseres 

dyr.  
 
Tenkningen omkring akvakultur og akvamedisin synes å være forskjellig i fa
og på Adamstua. Ås-miljøet har lange tradisjoner og store ambisjoner innen akv
mener at en flytting av NVH og VI til Ås vil bidra til å styrke de

veterinære institusjonene til Ås vil bidra til å svekke NVH og VIs muligheter ti
videreutvikle posisjonen som det viktigste akvamedisinske miljøet i Norge. 
 
Det påpekes fra NVH og VI at det veterinærmedisinske forskningsmiljøet i No
to veterinære institusjonene understreker det tette faglige samarbeidet dem i me
VI utgjør i praksis det samlede veterinærmedisinske forskningsmiljø

ningen, en oppgave som vil øke som følge av etableringen av Mattilsynet og at
ansvaret for fiskesykdomsloven overføres fra Landbruksdepartementet  til Fisk
tet. Også NVH utfører forvaltningsstøttetjenester for det fremtidige Mattilsynet. 
 
NLH synes å erkjenne VIs oppgaver innen forvaltningsstøtte, men legger st
vil være et betydelig bidrag til forskningsmiljøet på Ås dersom de to institusjon
hit. VI hevder at en flytting fra Adamstua til Ås i betydelig grad vil svekke inst
til å utføre sine oppgaver som forvaltningss
hovedkontor i Oslo. VI he
tement, og Folkehelseinstituttet for å kunne gi god forvaltningsstøtte, spesielt i 
sjoner. At NVH og VI fantes på Adamstua ble tillagt stor vekt da Mattilsynet b
Oslo.  NLH peker på at fagmiljøene på Ås bl.a. innenfor Landbrukstilsynets virk
gir forvaltningsstøtte til det fremtidige Mattilsynet. 
 
Synet på veterinærutdanningen 
NVHs syn på veterinærutdanningen er forankret i en felleseuropeisk modell fo
veterinærer, der slik utdanning gjerne gis ved et fakultet ved et allmennunive
av veterinærhøgskolene er organisert som et fakultet under eller ved et allment
10 % er organisert som del av et landbruksuniversitet slik som i Sverige, Danm
enkelte øst-europeiske land. C

innholdet i utdanningen. NVH fremhever at utdanningen innen veterinærmedisi
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ved samme institusjon. Det arbeides flere steder aktivt for å styrke samarbeidet m
veterinær- og husdyrbrukutdanningen. Ved SLU i Sverige foreligger det et ko
at husdyrfag og veterinærmedisin skal organiseres under samme fakultet. I Danm
nylig gjennomført en u

ellom 
nkret forslag om 

ark er det 
tredning som anbefaler større samordning av agronom- og veterinærut-

å ulikheter. 
ktig husdyr-

ige har for flere 
produksjonen i 

hetene bety-
elder hestehold 
orge. Den vik-

Danmark og Norge, er de norske 
veterinærenes oppgaver og rolle innen akvamedisin. Akvakulturnæringen i Sverige og Dan-

e respektive 

LH synes å være positive til det nordiske samarbeidet innenfor NOVA-
universitetet og deltar aktivt for å bedre samarbeidet og utvirke større arbeidsdeling mellom 

s utdanningsinstitusjoner på feltet. Entusiasmen er imidlertid større for 
tak som sender 

ge samordningsgevinster på undervisningssiden der-
som NVH flyttes til Ås. NLH ser videre for seg at det vil være hensiktsmessig å ta opp et stort 

unnlag for opp-
 gjennomført 
tortinget, som 

andre utdan-
mordne store deler av under-

visningen av veterinærer og andre biofagstudenter. Det vises bl.a. til at det er liten frihetsgrad 
en og land-

ningsgevinster 

ellom NVH og NLH og allian-
sedokumentet av januar 2002 omtaler hvordan dette kan videreutvikles. 

i en overgangs-
periode, vil føre til en såpass stor reduksjon i tilstrømmingen av polikliniske pasienter til 
NVH at det vil bli et problem for undervisningen innen området smådyrsykdommer. NLH er 
av den oppfatning at pasientgrunnlaget på smådyrsiden i Oslos sørøstlige bydeler og i Follo-
regionen er tilstrekkelig for å kunne oppfylle NVHs behov for pasienter. 
 
Forskningssamarbeid 
NLH ser et betydelig potensial for økt forskningssamarbeid mellom forskningsinstitusjonene 
på Ås og NVH/VI ved en flytting av de veterinære institusjonene til Ås. NLH mener at en 

danningen i første studieår.  
 
Det er mange likhetstrekk mellom de tre skandinaviske landene, men det er ogs
Sammenlignet med Norge har Danmark et stort og internasjonalt konkurransedy
bruk med store bruksenheter. Sverige er geografisk mer likt Norge, men Sver
tiår siden gjennomført betydelige strukturrasjonaliseringer i landbruket. Husdyr
Sverige har i langt større grad enn i Norge blitt sentralisert. I tillegg er bruksen
delig større i Sverige enn i Norge. Sverige har helt andre tradisjoner når det gj
enn Norge, og det finnes mer enn 6 ganger så mange hester i Sverige som i N
tigste forskjellen mellom veterinærmedisinen i Sverige, 

mark er svært liten sammenlignet med Norge. Felles for de tre landene er at d
veterinærinstitutter ligger på eller i umiddelbar nærhet til campus.  
 
Så vel NVH som N

de respektive land
prosjekter som bringer NOVA-studenter til de norske institusjonene enn for til
studenter ut av landet. 
 
Samordningsgevinster 
NLH mener det er mulig å ta ut betydeli

antall studenter til en felles BSc utdanning innen biofag som så skal danne gr
tak til et 4-årig profesjonsstudium i veterinærmedisin for de beste av de som har
den basale BSc utdanningen. En slik omlegging vil imidlertid kreve aksept fra S
har fastsatt omfanget av cand.med.vet.-graden.  
 
NVH derimot mener at veterinærutdanningen er såpass spesiell i forhold til de 
ningene på Ås at det i liten grad vil være hensiktsmessig å sa

knyttet til valg av fag i studieperioden. Ved SLU og KVL er veterinærutdanning
bruksutdanningen samlokalisert, uten at det har resultert i nevneverdige samord
på undervisningssiden. NVH mener at tilsvarende situasjon vil oppstå dersom NVH flyttes til 
Ås. Det foreligger allerede i dag et undervisningssamarbeid m

 
NVH hevder at en flytting av smådyrklinikkene fra Adamstua til Ås, i alle fall 
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flytting av NVH/VI til Ås vil kunne gi større forskningsgrupper innen biofag og
berike det biofaglige forskningsmiljøet i Norge. NLH viser bl.a. til at Senter f
forskning er under etablering på Ås innen området Akavakultur og at det blir i
delige midler knyttet til g

 samlet sett 
or fremragende 
nvestert bety-

runnleggende DNA-forskning gjennom FUGE. Norges forsknings-

de forsknings-
. De viser til at 

UiO enn mellom 
es mener NVH og VI at en flytting til Ås vil gjøre de veterinære in-

m primært 

manmedisinsk 
r alltid ligget i 
lo til Ås vil øke 

til humanmedisinske miljøer. NVH og VI opplever dette som en 
ra SLU ble det imidlertid bekreftet at veterinærmiljøene, på tross av større geo-

ck-

re institu-
Det hevdes at plasseringen av et 

nytt veterinærinstitutt og en ny veterinærhøgskole i nærheten av NLHs husdyrbygninger vil 
yke dyr, 
ar ikke omtalt 

av NVH og VI på Ås, men viser til at det er 
lg m.h.t. lokalisering på campusområdet.   

ning, og i for-
 Ås og risiko 

 

et knyttet til 
det med byg-
g har presen-

ed spesialfunk-
 som er svært kostbare å bygge. Det er mange år siden Staten sist oppførte 

lokaler for en veterinærutdanning fra grunnen av (1917-1935), og det finnes få om noen 
sammenlignbare utbygginger i Europa de senere år der Statsbygg kan hente relevant erfaring. 
Statsbygg har imidlertid løpende hatt ansvaret for utbygging og modernisering av campus på 
Adamstua, og er fortrolig med kravene og kostnadene knyttet til undervisnings- og labora-
torielokaler mer generelt, og til hva som er et normalt romprogram ved en akademisk insti-
tusjon (kontorer, møterom, bibliotek, kantiner etc.). Dette reduserer noe av usikkerheten 
knyttet til overslagene. 
 

råd  deler NLHs syn på dette.  
 
NVH og VI mener at potensialet for forskningssamarbeid mellom de eksisteren
miljøene på Ås og NVH/VI er betydelig mindre enn hva som hevdes av NLH
forskningssamarbeidet i dag er langt større mellom NVH og VI og NVH og 
NVH og NLH. Likeled
stitusjonene mindre attraktive som samarbeidspartnere for forskningsmiljøer so
arbeider innen marin sektor. 
 
Da SLU flyttet fra Stockholm til Uppsala flyttet det fra en by med et sterkt hu
miljø til en annen universitetsby med sterke medisinske tradisjoner. KVL ha
nærheten av humanmedisinske forskningsmiljøer. En flytting av NVH fra Os
den geografiske avstanden 
ulempe. F
grafisk avstand, har bygget ut sine kontakter med Karolinska Institutet og sykehus i Sto
holm etter flyttingen til Uppsala. 
 
Smitterisiko 
Både NVH og VI har pekt på at det ved en eventuell lokalisering av de veterinæ
sjonene på Ås bør legges stor vekt på smitterisikohensyn. 

medføre en reell risiko for spredning av alvorlige smittsomme sykdommer fra s
obduksjonsmateriale og laboratorieprøver som kommer til NVH og VI. NLH h
dette som et potensielt problem ved en etablering 
mange alternative tomteva
 
Statsbygg har konstatert at nytt klinikkbygg vil utløse krav om konsekvensutred
bindelse med denne må spørsmålet om smitterisiko på Adamstua så vel som på
knyttet til mulige terrortrusler vurderes på faglig grunnlag. 

Usikkerhet knyttet til kostnader 
På grunn av den korte tidsfristen og oppgavens kompleksitet hefter det usikkerh
kostnadene for så vel et nytt klinisk senter på Adamstua og for kostnader forbun
ging av en ny veterinærutdanning og nye lokaler for VI  på Ås. De tall Statsbyg
tert bygger på summariske overslag og ikke noe egentlig forprosjekt.  
 
En ny veterinærutdanning og nye lokaler for VI vil inneholde mange rom m
sjoner. Dette er rom
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Dersom NVH og VI flyttes til Ås, vil staten kunne selge grunnen og bygningen
stua. Det foreligger en takst på NVHs bygninger på Adamstua som er gjengitt i 
Statsbygg.  Erfaringsmessig hefter det betydelig usikkerhet knyttet til slike b
av bygningene

e på Adam-
rapporten fra 

eregninger. Flere 
 på Adamstua er vernet. Dette er forhold som sannsynligvis vil være med å 

ng av gode 

or store lufte- 
pfatninger om 

hvor sterkt argumentet skal vektlegges i den endelige vurderingen av lokaliseringen av NVH. 
 et nytt klinikkbygg for store dyr i Taastrup ca 2 mil utenfor 

nstitusjoner 
som driver avansert laboratorievirksomhet. Det kan være vanskelig å flytte med seg utstyr 

es før den egentlige 
er på utstyr-

sbyggs overslag. 

, den krever god planlegging og store 
H og VI vil ha 

 påregne at det 

eidsmiljøet ved NVH 
 uheldig 

åvirke produk-
dere slutter 

 Videre må 
0 år. 

mene ved en eventuell flytting innen Oslo-regionen. 
Det blir feil å sammenligne en flytting av NVH-VI til Ås med flyttingen av for eksempel 

sø. Ås kommune er en del av arbeids- og boligmarkedet i 
Oslo-regionen, og det er gode kommunikasjoner så vel inn til som ut fra byen. Dersom ansatte 

å bosette seg nærmere Ås vil de fortsatt ha nærhet til familie, venner og 
empel Roga-

 
 
Overordnede problemstillinger  
 
Et samlet veterinærmiljø 
På et overordnet nivå slutter hele arbeidsgruppen seg til det syn at det er av avgjørende betyd-
ning å holde veterinærmiljøet i Norge samlet, uansett lokalisering av virksomheten. Miljøet er 
lite og sårbart, og sett i forhold til arbeidsgruppens mandat om å skape robuste forsknings-

trekke prisen ned. 
 
Lufte- og mosjonsmuligheter for hest 
Ved en eventuell flytting av NVH til Ås vil det ligge godt til rette for å etableri
lufte- og mosjonsmuligheter for hest i tilknytning til klinikkene. Det virker som om det er 
vanskeligere å få dette til på Adamstua. Det kan være delte oppfatninger om hv
og mosjonsarealer for hest en veterinærhøgskole trenger og derfor også delte op

I Danmark har man valgt å legge
Køpenhavn bl.a. ut fra disse hensynene. 
 
Flytting av utstyr og kjøp av nytt utstyr 
Erfaringsmessig kreves det betydelige nyinvesteringer i utstyr ved flytting av i

som har vært i bruk ett sted, noe som ofte fører til at utstyr må kondemner
levetiden er utløpt. Gruppen har ikke foretatt en vurdering av hvilke merkostnad
sektoren en flytting av NVH og VI til Ås vil medføre, men henviser til Stat
 
En eventuell flytteprosess må forberedes i god tid
ressurser. Mange personer vil måtte befatte seg med prosessen i flere år og NV
behov for ekstra ressurser over lang tid for å takle prosessen. En må også
oppstår mange innkjøringsproblemer i etterkant av flyttingen. 
 
Effekten av et flyttevedtak på arbeidsmiljø og produktivitet 
Det er vanskelig å beregne effekten av et eventuelt flyttevedtak på arb
og VI. Mange medarbeidere vil oppleve et slikt vedtak negativt og det kan ha
innvirkning på trivselen på arbeidsplassen. Det er usikkert om det også vil p
tiviteten i tiden fram til selve flyttingen er effektuert, eller om nøkkelmedarbei
enten i frustrasjon over prosessen eller fordi man ikke ønsker å være med til Ås.
det taes med i bergningen at en flytting til Ås neppe vil finne sted før om ca. 1
 
Man skal likevel ikke overdrive proble

Polarinstituttet fra Bærum til Trom

ved NVH-VI velger 
kulturtilbud i hovedstaden. Dersom man vedtok å flytte NVH (og VI) til for eks
land vil situasjonen bli dramatisk annerledes. 
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miljøer er det ikke tilrådelig å splitte opp den veterinærmedisinske forskni
eksempel bare NVH og ikke VI fra Adamstua. Veterinærinstituttet har tung fors
komp

ngen ved å flytte for 
knings-

etanse, og utgjør en viktig brikke i den veterinærmedisinske og biofaglige forskningen i 

 og VI for å 
ttet bør forbli 

tningsstøtte, 
ten ved en 

mfatter i stor grad forvaltnings-
het (ca. 75% av den totale virk-

tar i dag opp 
 kandidater er 

 legges til rette for dette. Det kan bl.a. nevnes at så vel Danmark som 
 slike kandidater i 

om studerer vete-

ærutdanningen 
ell sam-

 med beslektede 
i, generell biokjemi med metabolsk og bioteknologisk innretning, generell mikro-

biologi, cellebiologi, biologisk produksjon, statistikk, zoologi, botanikk, genetikk, mate-
didater med 

edde i spesialiseringer som etterspørres. I tråd med mandatet har derfor arbeidsgruppen 
u h n annen 
i ti
 
A  a uppen særlig lagt 
vekt
 

- at NVH i norsk sammenheng har en forholdsvis lang institusjonell historie. Høyskolen 
sthet, 

 
- at som selvstendig institusjon med ansvar for ett klart definert fagfelt har det vært 

 er utdanning 
,  

 
-  opp en god 

korpsånd. Studentene melder om et svært godt studiemiljø og at de kjenner seg vel 
integrert i høyskolens liv, 

 
- at man er synlig på statsbudsjettet og har departementets oppmerksomhet i en annen 

grad enn om man var et fakultet ved en annen institusjon, 
 

- at som selvstendig institusjon står høyskolen fritt til å samarbeide med hvem den vil, 
og kan lettere velge utradisjonelle samarbeidspartnere så vel på utdannings- som på 

Norge.  
 
Arbeidsgruppen har kort drøftet spørsmålet om sammenslåing mellom NVH
styrke veterinærmiljøet organisatorisk, men har kommet til at Veterinærinstitu
selvstendig slik som i dag. De to institusjonenes formål – henholdsvis forval
diagnostikk og forskning og utdanning og forskning – er såpass ulike at gevins
sammenslåing vil være marginale. Virksomheten ved VI o
støtte innenfor feltene dyrehelse, smittevern og matvaretrygg
somheten), og båndene mellom myndighetene og instituttet er tette.  
 
Selvstendig veterinærhøyskole vs. sammenslåing med annen institusjon 
Det veterinærmedisinske utdannings- og forskningsmiljøet i Norge er lite. NVH 
56 veterinærstudenter og 14 dyrepleiere per år. Potensialet for å utdanne flere
betydlig dersom det
Sverige arbeider med å øke opptaket ut fra den store etterspørselen det er for
markedet. Statistikken viser dessuten at det i dag er 300 norske studenter s
rinærmedisin i utlandet. 
 
En må derfor spørre seg om de organisatoriske og faglige rammene veterin
arbeider innenfor, gjør den ”mindre” enn hva som er nødvendig. Ved en eventu
menslåing med en annen institusjon kan det være lettere å komme i inngrep
fag (kjem

matikk og fysikk), utnytte felles ressurser mer rasjonelt og tilby samfunnet kan
den br

av engig av lokaliseringsspørsmålet diskutert om NVH bør slås sammen med e
ns tusjon. 

v rgumenter for at NVH bør fortsette som egen institusjon, har arbeidsgr
 på:  

har en solid plass i så vel de utdanningssøkende som publikums bevis

naturlig å holde oppmerksomheten rettet mot kjernevirksomheten, som
av veterinærer og veterinærmedisinsk forskning

 at det innenfor en liten institusjon er lett å beholde oversikten og bygge
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forskningssiden. Det vil ofte være kort vei fra uformell kontakt til et formalisert 
samarbeide. 

umenter mot at NVH bør fortsette som egen institusjon, har arbeidsgruppen særlig lagt 
v t
 

-  kritiske masse 
ingsmiljø. Dette 

ultat av den internasjonale evalueringen av norsk biofaglig forskning 
som NFR har fått utført, og som viser at NVH på mange områder står svakt i forsk-

 
- t som det er 

, ikke minst fra 
e for at kvaliteten på de administ-

rative tjenestene kan bli dårligere som følge av liten mulighet for spesialisering. Dette 
tetssikrings-

 
- ar utnyttet 

sflaten mot beslektede emner, fag og utdanninger. 
Kapasitetsproblemer enkelte steder i profesjonsutdanningen betyr at ledig kapasitet 

ikke utnyttes, 
til eller som 

kningstalenter fra, 
 

- av dagens 
ettrammer. 
eringer i forhold 

sningsinnsats. 
 

- s som lukket og 
elle og ufor-

r mellom forskergrupper fra ulike fag, og mellom forskere og 
ulike brukergrupper, 

 når man søker nye 
 være synlig i 

grensede ressurser kan gjøre det vanskelig å ta i 
mot kongresser og lignende, 

Argumentene for og mot organisatorisk sammenslåing har også gyldighet når det gjelder 
fysisk lokalisering, selv om man naturligvis kan tenke seg at NVH flyttes uten å bli slått 
sammen med en annen institusjon. Samlokalisering kan lette samarbeidet også om institu-
sjonene beholder sin organisatoriske selvstendighet.  
 
Samtidig er det imidlertid klart at samlokalisering ikke er tilstrekkelig for at samarbeide 
oppstår. Det er derfor viktig at det i tillegg til en eventuell samlokalisering tas spesielle grep 
som motiverer til mer samarbeid. Dette er naturligvis av helt avgjørende betydning dersom 

 
Av arg

ek  på: 

 at forskningen blir for svak fordi en rekke av miljøene ikke oppnår den
som er nødvendig for å danne solide forskergrupper og et godt forskn
er et tydelig res

ningssammenheng.  

 at institusjonen er for liten til å oppebære det ansvaret og den myndighe
tillagt fra statens side. Administrative oppgaver tar for mye ressurser
det akademiske personalet, samtidig som det er far

gjelder viktige oppgaver som studieforvaltning, økonomistyring, kvali
systemer, personalpolitikk og informasjon/samfunnskontakt, 

 at den sterke fokuseringen på kjerneoppgavene har ført til at man ikke h
mulighetene som ligger i berøring

ved andre kurs, enten det er grunnleggende emner eller forskerkurs, 
ettersom man ikke har andre utdanninger å ”eksportere” studiepoengene 
man kan rekruttere fors

 at få studenter gjør det både vanskelig og kostbart å tilby en utdanning 
omfang eller på sikt å tilby flere spesialiseringer innenfor trange budsj
Miljøet blir spredt og følsomt i forhold til den enkelte faglærers priorit
til egen undervi

 at ulempen ved den sterke korpsånden er at veterinærmiljøet oppleve
lite tilgjengelig. Samarbeid kommer ikke i stand fordi det mangler form
melle arenaer for møte

 
- at det ikke finnes noe større institusjonelt nettverk som kan utnyttes

samarbeidspartnere. Som en svært liten institusjon er det vanskelig å
internasjonale faglige nettverk, og be

 
Valg av lokalisering 

 16



man ikke velger å samlokalisere utdanningene. Et eksempel på organisatorisk tiltak kan være 
etablering av forskerskoler og andre tverrvitenskapelige forskningstiltak etter dansk modell. 

, og argu-
rgumentene tatt 

hensyn til utviklingen innenfor veterinærfaget, ut fra den oppfatning at så vel prekliniske, 
ene. 

Av argumenter for at NVH og VI fortsatt bør ligge på Adamstuen, har arbeidsgruppen særlig 
l t 
 

- at man opprettholder en institusjonell kontinuitet: NVH har alltid vært der, og det er et 
 (og VI) vil 

t studentmiljø, 
 
- terinærmedisinsk miljø, og kan som sådant beholde 

il også lette 
ver, noe som 

 
- e medisinske 

ed medisinske 
, ikke minst fordi man har mange felles problemstillinger. Det er fysisk nærhet 

 ved UiO med 
ykehus, Folke-

t NVH fortsatt bør ligge på 
Adamstua, 

 
- de for hvem man velger å 

re til økt faglig 

 
- aretar zoosanitære forhold på en hensiktsmessig måte 

fordi det er lang avstand til nærmeste besetning med produksjonsdyr, 
 

- ldste byg-
ke funksjonelle 

 rimeligste 

 
-  storfe i vel en 

enn rundt Ås. Problemene knyttet til lavt dyretall når 
det gjelder fordypning mot produksjonsdyr må uansett finne sin løsning annet sted enn 
på det sentrale Østlandet. Det er nok hester i og omkring Oslo for undervisning, 
praksis og forskning. Det er meget god tilgang på smådyr, noe som både gir gode 
muligheter for undervisning, forskning og inntekter for NVH,  

 
- at det er nærhet til marinbiologisk miljøer ved UiO og myndighetsorgan som forvalter 

lov- og regelverk knyttet til akvamedisin, 
 

 
Nedenfor et det gjengitt en del argumenter for å beholde miljøet på Adamstuen
menter for å flytte NVH og VI til Ås. Arbeidsgruppen har når den har veid a

parakliniske og kliniske fag fortsatt vil endre seg betraktelig i de neste 10-20 år
 

ag vekt på: 

sentralt beliggende sted  i landets hovedstad. Flertallet ansatte på NVH
fortsatt gjerne være på Adamstuen. Adamstuen har også et meget god

 at NVH og VI utgjør et samlet ve
sin identitet og sitt særpreg ved fortsatt lokalisering på Adamstua. Det v
samarbeidet med Mattilsynet og departementene om forvaltningsoppga
ble vektlagt da Mattilsynet ble lokalisert, 

 at forholdene ligger til rette for et utstrakt samarbeid med de nærliggend
og biologiske institusjonene. Veterinærmedisinen bør ha samarbeid m
miljøer
til VI’s zoonosesenter, Det medisinske og Det odontologiske fakultetet
de prekliniske institutter, farmakologi og farmasi, Ullevål universitetss
helseinstituttet, RH og DNR. UiO har gitt uttrykk for a

 at innenfor forskningen er det faglige interessefeltet styren
samarbeide med. Flytting av NVH og VI til Ås vil neppe i seg selv fø
samarbeid mellom veterinærmiljøet og forskningsmiljøene på Ås, 

 at plasseringen på Adamstua iv

 at det er mulig å bygge et nytt, noe mindre klinikkbygg på tomten, at de e
ningene kan rehabiliteres, og at det i de siste årene er bygget en rek
laboratorier for NVH og spesielt for VI. Samlet sett er Adamstua det
utbyggingsalternativet som foreligger, 

 at når det gjelder ambulatorisk klinikk for produksjonsdyr, så er det nok
times kjøring fra Adamstua, flere 
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- iderne ved NVH 
, og hindre tap av kompetanse som skyldes selve flyttingen eller vedtaket om 

flytting.  

A  a agt vekt på: 
 

- t større akademisk 
en de fagom-

ringer 
ne ikke over 

 kan avhjelpes dersom man samlokaliserer 
 seg og bygge 

 
- ing og forsk-

mheten. Motsatt har 
gområder som har verdi for undervisning og forskning innen-

instituttene på 
gi en større 

 
- terinærutdanningen i dag består av mange og uensartede fag. Gjennom en sam-

veterinærutdan-
an tilby en større 

ing blir også 

 
- at det er økende samarbeid mellom de akademiske institusjonene i aksen Oslo – 

en bio-
ademisk miljø 

 vil kunne styrke 

 
-  Kattegat/ 

en node i dette 
nngår vil 

re en fordel å 

 
- at så langt synes lokaliseringen til Adamstua å ha hatt liten betydning for forskningen 

 slektskap til 
r det egentlig 

vært liten forskningskontakt og lite undervisningssamarbeid mellom de biomedisinske 
forskningsmiljøene i Oslo. Derimot øker samarbeidet mellom det biomedisinske 
miljøet ved UiO og de biologiske og bioteknologiske miljøene ved NLH. En sam-
lokalisering av NVH/VI og NLH på Ås vil kunne forsterke denne positive trenden, 

 
- at samfunnets investeringer i FUGE og SFF vil kunne utnyttes bedre. Disse sentrale 

stasingene er avhengig av en kritisk masse av forskere for å kunne lykkes. Selv om 

 at dette vil dempe uroen knyttet til egen arbeidssituasjon hos medarbe
og VI

 
v rgumenter for at NVH og VI bør flytte til Ås, har arbeidsgruppen særlig l

 at det vil være en fordel for veterinærmedisinen å være en del av e
miljø rettet mot mat, landbruk og fiskeforskning. Norsk forskning inn
råder som omfatter miljøene på Adamstuen og Ås er i følge nylige evalue
gjennomgående svak, og for en rekke felter er miljøene/forskergruppe
kritisk masse for en god forskning. Dette
NVH, VI og NLH på Ås, og gir miljøene incitamenter til å koordinere
opp felles fagmiljøer i langt større grad enn i dag, 

 at husdyrfag og veterinærfaget har mye felles, og at NLH har undervisn
ning i en rekke fag som har verdi for flere sider av veterinærvirkso
NVH og VI en rekke fa
for de fagområdene som i dag er på Ås. En samling av høyskolene og 
Ås vil kunne gi et meget godt undervisnings- og forskningsmiljø og 
synergi i biologiutdanningen, 

 at ve
lokalisering blir det enklere å ta ut synergier mellom agronom- og 
ningen og etablere utdanninger som er fremstidsrettede og som k
bredde av spesialiseringer. Grunnlaget for å tilby etter- og videreutdann
styrket, 

Göteborg – Øresundsregionen, spesielt bygges de opp et samarbeid inn
medisinske fag mellom universitetene i Oslo og Göteborg. Et sterkt ak
på Ås med vekt på bioteknologi, bioproduksjon og veterinærmedisin
den norske enden av aksen Oslo – Göteborg,  

 at det planlegges et større samarbeid med marinbiologiske miljøer rundt
Skagerak. Den biologiske stasjon i Drøbak som eies av UiO vil være 
samarbeidet, og et samlet fiskeribiologisk miljø på Ås der veterinærene i
være en styrke i et slikt skandinavisk samarbeidsprosjekt. Det vil væ
samle fiskeforskningen som finner sted på Østlandet på ett sted, 

ved NVH. Veterinærmedisinen er en egen gren av biologien med nært
medisinske fagområder, men bortsett fra enkelte spredte prosjekter ha
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NLH og NVH arbeider i nettverk innenfor disse programmene i dag, er dette en klar 
underutnyttelse av potensialet i forhold til en samlokalisering, 

 
-  og at det vil 

let for å utvide 
bebyggelsen på Adamstua for å møte fremtidens behov for veterinærvitenskap er 

 
-  den ivaretar 

attrygghet. 
smiljø (sam-

g familie- og sportsdyr). 
Samfunnet ønsker etablering av nytt næringsliv som følge av sine investeringer i 

ne til rette for 
 

 
- det vil være større fleksibilitet ved etablering av en ny og moderne klinikk på Ås. Man 

 rikelig adgang til utearealer for dyrene i den utstrekning det er påkrevd. Det blir 
heller ikke behov for midlertidige løsninger i byggeperioden. 

Arbeidsgruppen står samlet i sine anbefalinger når det gjelder organisatoriske tiltak for å 
et i Norge 
 mindretall på 

e veterinærutdan-

sjonen ved NVH er 
løsning myndighetene foretrekker må saken drives frem så raskt som 

mulig. På det organisatoriske plan bør man med det samme sette i gang en prosess mot 
s
inter ghetene må ta konsekvensen av de valg som gjøres 
i  lokaliseringsspørsmålet og følge opp med en forpliktende og stram bevilgningsplan. 
 
Hele
 

- at NVH og NLH uavhengig av fremtidig lokalisering av veterinærutdanningen organi-

 
- at bevilgningene til veterinærutdanningen bringes opp på 1992-nivå justert for pris-

stigningen i sektoren, og at etterslepet i vedlikehold og investeringer i utstyr som følge 
av underfinansieringen innhentes i forbindelse med rehabilitering og/eller nybygg av 
lokaler,  

 
- at opptaket til veterinærutdanningen over tid kan økes til 90 studenter per år, 

 

 at det er en rekke eldre og uhensiktsmessige bygninger på Adamstua,
være kostbart å renovere og modernisere bygningsmassen.  Potensia

begrenset i forhold til Ås.,  

 at samfunnets støtte til veterinærutdanningen antas å være størst dersom
brede samfunnsmessige oppgaver knyttet til akavakultur, landbruk og m
Veterinærene bør styrke forskningssamarbeidet med et mat- og landbruk
tidig som det er nødvendig å øke innsatsen mot akvakultur o

forskning og utvikling. Ås kommune arbeider aktivt for å legge forholde
knoppskyting i samarbeid med Bioparken og forskningsmiljøene på Ås,

vil få

 
 
Konkrete tiltak 
 

styrke utdanning og forskning på det veterinærmedisinske og biologiske områd
(mandatets hovedpunkt 2). Arbeidsgruppen har delt seg i et flertall på fire og et
tre når det gjelder valg av lokalisering av nytt klinikkbygg (og dermed hel
ningen og VI) (mandatets hovedpunkt 1). 
 
Arbeidsgruppen vil nok en gang understreke at bygnings- og ressurssitua
prekær. Uansett hvilken 

ammenslåing av de to institusjonene og bevilge nødvendige midler slik at en 
imsorganisasjon kan etableres. Myndi

 arbeidsgruppen foreslår 

satorisk slåes sammen til en ny institusjon, 
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-  mot produk-
es utvides og 

, storfe, svin, småfe 
 NOVA-

pning mot fisk og småfe. 
Likeledes bør det undersøkes om Sandnes kan utnyttes også i deler av 

 
-  at den innenfor 

d Sveriges 
ndervisning 

og forskning på store produksjonsdyr i tråd med den reviderte studieplanen for veteri-
des bør det 

onomutdanningen i husdyrbruk, 
 
- inst blir opprett-

 
- ner sine MSc-utdanninger og legger til rette for at 

mastergradsstudenter kan velge kurs ved så vel ”NVH-fag” som ”NLH-fag”, at man 
og veterinær-

isk bachelorgrad 
rad for veterinærstudiet, 

 
- gges og utdypes, så vel 

ke som naturvitenskapelige disipliner, slik at norsk biologisk 
forskning styrkes,  

 
- øene i Bergen og 

s, og at veterinærenes rolle innen tilsyn med sjømat  

 
- tdanning med 

v Matalliansen 

 
- til felt der Norge har et komparativt fortrinn 

og/ eller ligger langt fremme, og at man oppretter flere tverrfaglige forskergrupper. 
r forskningen 
t godt 

tte en felles 
forskerskole og større tverrvitenskapelige forskningstiltak, slik at stipendiattiden og 
forskeropplæringen blir mer effektiv og meningsfylt enn i dag, samtidig som 
integrering mellom de to institusjonene fremmes,  

 
- at navnet på den nye institusjonen endres og at det foretas nødvendige endringer både i 

NLHs og NVHs organisasjonsstruktur. En fusjonsprosess vil uansett være vanskelig 
og tids- og ressurskrevende for partene. Det må legges stor vekt på å oppnå bred støtte 
blant medarbeiderne om de løsninger som velges, og det må stilles midler og 

 at den nye institusjonen vurderer organiseringen av klinikkvirksomheten
sjonsdyr nøye. Gruppen anbefaler at Institutt for småfeforskning i Sandn
omdannes til en basestasjon for en viss undervisning mot havbruk
og kjøttkontroll, og at man arbeider for å trekke nordiske studenter fra
universitetet til dette senteret, spesielt når det gjelder fordy

agronomutdanningen,  

 at den nye institusjonen ser sine utdanninger i et nordisk perspektiv, og
rammen av NOVA-universitetet i første omgang går i forhandlinger me
Lantbruksuniversitet om utvikling og utnyttelse av felles fasiliteter for u

nærutdanningen, for eksempel lokalisert til Skara i Vest-Sverige. Likele
undersøkes om Skara kan utnyttes også i deler av agr

 at produksjonsdyrenes plass i undervisning og forskning ved NVH m
holdt på dagens nivå innenfor de nye organisatoriske rammene, 

 at den nye institusjonen samord

arbeider for å utvikle mer felles undervisning i biofag for husdyrbruks- 
studenter og at man på faglig grunnlag utreder en mulig felles biolog
og en masterg

 at alliansen med Universitetet i Oslo (”Trippelalliansen”) utby
innenfor de medisins

 at det eksisterende gode samarbeidet mellom NVH/VI og fiskerimilj
Tromsø videreutvikle
vedlikeholdes og utvikles, 

 at samarbeidet om forskning, undervisning, oppdrag og etter- og videreu
instituttsektoren styrkes og utbygges, for eksempel etter mønster a
mellom NLH og Matforsk, 

 at man konsentrerer forskningsinnsatsen 

Det er tvingende nødvendig at det utarbeides en bedre struktur og plan fo
innen sektoren som omfatter NVH og NLH, uavhengig av lokalisering. E
organisatorisk grep for å fremme økt samarbeid vil være å oppre
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tidsressurser til disposisjon for å sikre en god prosess. En bør videre vurd
engasjere en utenforstående ekspert på f

ere å 
usjonsprosesser som kan gi innspill til partene 

og være meklingsmann i fusjonsforhandlingene. 

F r sgruppen foreslår 
 

-
 

- at det vedtas et byggeprogram som kan gjøre det mulig å realisere en slik flytting 

 
- t” på Ås vurderes nøye ut fra så vel praktiske, 

smitterisikomessige og estetiske forhold. Det er viktig at dette får en plassering og 
stitusjonen, og 

 
- at den nye institusjonen får en styringsstruktur som ivaretar veterinærutdanningens 

identitet så vel som behovene for samordning og arbeidsdeling 

- at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for VI i overgangsperioden. 
 
 
M n
 

- ye institusjonen 
får to campus, 

 
- 12 og 13, slik 

tterslepet i vedlikehold i 
se, innhentes, 

 
- ligheter for å 

 mosjonere dyrene. Eventuelt må man vurdere delt klinikk, der den mer idretts-
medisinske delen av virksomheten legges ved en travbane eller lignende, 

 
- at det etableres gode interne kommunikasjoner mellom den nye institusjonens to 

campus, både for studenter og forskere, og at forholdene for øvrig legges til rette for 
økt samarbeide mellom ulike faggrupper ved institusjonen, VI og forskningsinstitut-
tene på Ås, 

 
- at den nye institusjonen får en styringsstruktur som både reflekterer kompleksiteten 

ved å drive to campus og ivaretar behovene for samordning og arbeidsdeling. 

 
 

le tallet (Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal) i arbeid

 at veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet flyttes til Ås, 

innen en periode på maksimalt ti år, 

 at plasseringen av et ”veterinærfakulte

utforming som understreker dets betydning innenfor den omforente in
synliggjør at dette er en ny, samlet institusjon, 

 

i dretallet (Børsheim, Frølich og Aalvik) i arbeidsgruppen foreslår 

 at veterinærutdanningen fortsatt bør ligge på Adamstua, slik at den n

 at nytt klinikksenter etableres dels i et nybygg til erstatning for bygning 
det er foreslått av NVH, og dels i rehabiliterte lokaler, og at e
den øvrige bygningsmassen, slik det er avdekket i Statsbyggs analy

 at det rundt klinikken for sportsdyr (hester) etableres tilstrekkelige mu
lufte og
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Oppnevning og mandat, bakgrunn, arbeidsmåte 
 

 

presentantene 
g NVH og 
. Nr. 334 

 Landbruks-
2 en arbeidsgruppe for å utrede hensiktsmessig organisering av 

rvisning i klinisk 
nærmedisin.(brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet 03.07.02) Arbeidsgrup-

tetet i Oslo 

ektor ved 
ersitet, og NOVA University, 

rsk, nå administrerende 

aktiserende veterinær og bonde,  
gsvitenskap 

er, 
Kirsten Indgjerd Værdal, Inderøy, bonde og tidligere leder Norges Bondelag,  

e Aalvik, Bergen, cand.med.vet. og MSc, spesialrådgiver Fiskeridirektoratet, tidligere 
elingen. 

 
Sek i det daværende 
Nor
 
Man
Arb
 

Det er fremmet et Dok 8-forslag i Stortinget (Dok 8:57 (2000-2001)) med følgende forslag:  
 
”Stortinget ber Regjeringen legge frem for Stortinget en plan for å gjøre NLH til ”Grønt 
universitet”. I denne sammenheng bes Regjeringen vurdere en eventuell sammenslåing av 
NLH og NVH, samt vurdere lokalisering av nytt klinikkbygg for NVH til Ås”.  
 
Forslaget ble diskutert i KUF-komiteen 10. mai og behandlet i Stortinget 12. juni. 2001. 
Komiteen hadde blant annet følgende merknader:  
  

 
Kap. 2 

 

Oppnevning og mandat 
 
 
Som en oppfølging av Stortingets behandling av et dokument 8-forslag fra re
Terje Johansen, Odd Einar Dørum og Lars Sponheim om å slå sammen NLH o
utvikle disse til et universitet lokalisert til Ås (se Dok 8:57 (2000-01) og Inst. S
(2000-01)), oppnevnte Utdannings- og forskningsdepartementet i samråd med
departementet den 3. juli 200
NVH og NLH og etablering av tilfredsstillende fasiliteter for stasjonær unde
veteri
pen fikk følgende sammensetning: 
 
Kaare R. Norum, Oslo, dr.med., professor i ernæringsforskning ved Universi
(leder), 
Mårten Carlsson, Sverige, professor emeritus i hagebruksøkonomi, tidligere r
Sveriges Lantbruksuniv
Gabriella Dånmark, Ski, sivilagronom, da markedsdirektør i Matfo
direktør i Kjøttindustriens Fellesforening. 
Johan Børsheim, Ulvik, cand.med.vet., privatpr
Wenche Frølich, Bærum/Stavanger, cand.real. og dr.philos., professor i ernærin
ved Høgskolen i Stavang

Bjarn
avdelingsdirektør i havbruksavd

retær for arbeidsgruppen har vært cand.philol. Peder Figenbaum, rådgiver 
gesnettrådets sekretariat.  

dat 
eidsgruppen har følgende mandat: 
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”Komiteen mener at det på fritt grunnlag er behov for en utredning av situasjo
veterinærhøgskole for å løse problemet med behov for nytt klinikkbygg. Kom
tementet foreta en slik utredning, hvor det også taes h

nen ved Norges 
iteen ber depar-

ensyn til tilknytning til Veterinærinsti-
tuttet, og kommer tilbake til Stortinget med dette”.  

ette er et sentralt 
ssen ved NVH er 
abilitering. Sam-

ke denne anledningen til å se med nye øyne på strukturen 
mellom institusjoner med sammenfallende fagfelt og felles utfordringer. Dette gjelder både 

. 

De
 

iteter for stasjo-
orge. Det forut-

v og under-
 praktiske for-

LH for å skape fag-
miljøer og institusjoner som kan hevde seg internasjonalt og skape slagkraftige miljø 

at utvalget skis-
 kunnskaps-

n.  

Utgangspunkt for arbeidet er behovet for å konsentrere og fokusere forskningsinnsatsen. Sam-
g til nærin-

andre brukere av 
et sine kandi-

 
nene bør styrkes 
bleres større og 

 de norske forsk-
 ved å slå sam-

taler. 

virke til å utvikle 
le fagområder. 
g matvare-

m helkjedetenk-
kapspotensiale i 

ingen opp mot ernæring/helse og humanmedisin. Akvakultur er et nasjonalt satsingsom-
råde der disse to institusjonene har spesiell kompetanse på områdene avl, fôr, ernæring, tek-
nikk, produktkvalitet og helse. Et annet viktig område framover er bioteknologi og genom-
forskning der NLH og NVH har etablert et tett samarbeid gjennom FUGE og ulike strategiske 
allianser. Dette samarbeidet og alliansene omfatter også andre forsknings- og utdanningsinsti-
tusjoner, spesielt Universitetet i Oslo. De to institusjonene har også et økende engasjement på 
sports- og kjæledyr, et nisjeområde som har stor etterspørsel og betalingsvilje i markedet. 
Arbeidsgruppen bør også vurdere andre fagområder av stor samfunnsmessig interesse i utred-
ningen. 
 

 
Utgangspunktet for utredningen er i hovedsak behovet for nytt klinikkbygg. D
bygg ved NVH og vil utgjøre en stor investering. En stor del av bygningsma
også nedslitt og lite tilpasset moderne virksomhet og har behov for større reh
tidig ønsker departementene å bru

geografiske og organisatoriske strukturer
 
Formål 

t overordnede målet med utredningen er todelt. 

1. Beskrive hvordan en på egnet måte kan etablere tilfredsstillende fasil
nær undervisning i klinisk veterinærmedisin på produksjonsdyr i N
settes at den foreslåtte løsningen bygger på en analyse av dagens beho
visningsprinsipper og tar nødvendig hensyn til faglige, økonomiske og
hold. Det forutsettes nytt bygg.   

2. Vurdere hensiktsmessig framtidig organisering av NVH og N

innenfor fremtidsrettet forskning og næringsutvikling. Det forutsettes 
serer forslag til struktur og strategisk styring som vil dekke fremtidige
behov innen bioproduksjon, medisin, veterinærmedisin og miljøsektore

 
Oppdragsbeskrivelse 

tidig skal arbeidet med kommersialisering av forskningsresultatene og formidlin
gene og andre brukere stimuleres. Det skal også legges vekt på at næringene, 
forskning og utdanning ved disse institusjonene og samfunnet generelt får dekk
dat- og kunnskapsbehov.  

Ved vurdering av de alternative løsningene skal det legges vekt på at institusjo
ved at det oppnås synergieffekter både for utdanning og forskning og at det eta
mer robuste fagmiljø. Jfr. NFRs biofagevalueringer som konkluderer med at
ningsmiljøene er små og fragmenterte. Det må vurderes om dette best kan løses
men/samlokalisere institusjoner eller gjennom flere omfattende samarbeidsav
 
Arbeidsgruppen skal vurdere hvilke organisatoriske løsninger som kan med
gode fagmiljø innenfor nasjonalt prioriterte satsingsområder og mer tradisjonel
NLH og NVH har et nasjonalt ansvar for kompetanse innen matvaresikkerhet o
trygghet, og både nasjonalt og internasjonalt er det større oppmerksomhet o
ning og kvalitetssikring innen matproduksjonen. Det ligger også et stort kunns
kobl
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Arbeidsgruppen skal vurdere den mest hensiktsmessige organiseringer av N
under etablering av et ”grønt universitet”. Vurderingen bør omfatte både uend
lokalisering for de to høgskolene og andre mulige relasjoner

VH og NLH, her-
ret status og 

 disse høgskolene imellom og til 
er: 

stua) 
LH som fakulteter under UiO (klinikkbygg på Adamstua) 

 (lokalisert på Ås og Adamstua, klinikkbygg 

Det må forutsettes at ved en lokalisering av klinikkbygget på Ås eller Sandnes, må hele NVH 
å være 

urderingen på de ulike alternativene.   

r, rapporter og 

ivene, i tråd med 
ge ved anslåtte 

gruppen foreslår å 
isponerer/eier på 
omter (eller til 

 denne sammen-
r av bygnings-

en (f. eks. UiO eller Ullevål sykehus). Det må lages grove kalkyler for totalkostnadene 
 hva som kan 

asiliteter og infrastruktur på Ås eller Sandnes (evt. ved Høgskolen i 
Stavanger) og eventuelle innsparinger av flytting på investeringer og drift. Det forutsettes at 

 og Statsbygg bidrar med opplysninger og beregninger i denne delen av 

Arbeidsgruppen skal arrangere et oppstartmøte med berørte institusjoner, sektoren og brukere 
punkt i arbeidet.  

dannings- og forskningsdepartementet og Landbruksdepartementet samarbeider om opp-
med Utdannings- og forskningsdepartementet som formell oppdragsgiver. Norges-

ppen. 
 

rist 
astet sendes på 
rapport i mai 

2003. 
 
Oppfølging 
Saken legges frem for Stortinget for endelig avgjørelse. 

 
Kommentarer til mandatet 
I sitt høringssvar til arbeidsgruppen (om høringen, se nedenfor), stiller Fiskeridepartementet 
spørsmål ved mandatet og arbeidsgruppens sammensetning. Departementet fremhever at man 

andre FoU-institusjoner. Utredningen kan omfatte følgende alternativ
 
1. NVH og NLH selvstendige institusjoner som i dag (klinikkbygg på Adam
2. NVH og N
3. NLH og NVH organisert som en institusjon

på Adamstua)  
4. Sammenslåing av NLH og NVH (klinikkbygg på Ås) 
5. NVH og NLH som ett fakultet under UiO (klinikkbygg på Ås) 
6. Flytting av NVH til for eksempel Rogaland (klinikkbygg i Sandnes) 
 

flyttes og lokaliseres sammen med klinikkbygget. Veterinærinstituttets plassering m
med i v
 
Det forutsettes at arbeidsgruppen gjør seg kjent med øvrige relevante utredninge
meldinger. 
 
Gjennomføring 
Arbeidsgruppen skal primært foreta faglige vurderinger av de aktuelle alternat
momentene over, og ende opp med 1-2 forslag. Arbeidsgruppen skal også leg
beregninger av kostnadene ved de(t) foreslåtte alternative(t/ne). Hvis arbeids
flytte NVH, skal det kartlegges hvilke eiendommer og arealer NVH (og VI) d
Adamstua i dag. Det må også foretas beregninger på hva som kan selges som t
andre formål) ved en eventuell flytting av NVH, og anslå verdiene av dette. I
hengen må det også vurderes om andre statlige aktører kan ha behov for dele
mass
ved eventuelle nybygg på Ås, Adamstua eller i Sandnes. Det må også vurderes
benyttes av eksisterende f

berørte institusjoner
arbeidet. 
 

på et tidlig tids
 
Oppdragsgiver og utfører 
Ut
draget, 
nettrådet stiller med sekretariat for arbeidsgru

Rapport og tidsf
Utkast til rapport fra arbeidsgruppen skal foreligge ved utgangen av 2002. Utk
en bred høring. Arbeidsgruppen oppsummerer uttalelsene og avlegger endelig 
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ikke ble konsultert da gruppen ble nedsatt av UFD i samråd med Landbruksdep
at både sammensetning og mandat er sterkt preget av Dok 8

artementet, og 
-forslaget i Stortinget om å gjøre 

NVH til et ”grønt universitet” og eventuelt slå sammen NVH og NLH. 

 NVH i sam-
er at arbeids-

lsynet skulle 

lasseres ”i 

 burde medført 
tement er av 
dret mandat 

tredningsin-
 i en samfunns-

menheng og må innpasses i det overordnede næringsutviklingsarbeidet.” 
RV). Enkelte 

ar gitt uttrykk 

jør det klart at 
man velger. 

orkant av en 
 beste løsning, eller en konsekvens-

utredning i etterkant av lokaliseringsbeslutningen, hvis lokaliseringen nærmest er gitt på 
t klinikkbygg 

ing på Ås på grunn 
sekvensutrede 

mottatt av UFD. 
g til at 

inget kan fatte en beslutning om organisering og lokalisering av veterinærutdanningen. 
Som det vil fremgå nedenfor, er forholdene ved spesielt produksjonsdyrklinikken ved NVH 
helt prekære. Arbeidsgruppen vil på det sterkeste fremholde at det er helt nødvendig å komme 
raskt i gang med å utbedre denne dersom utdanningen skal kunne opprettholdes på et for-

å. At dette er en sak som haster speiles ikke minst i de stramme tidsfrister som er 
satt for gruppens arbeid. Noen ytterligere forsinkelse er etter arbeidsgruppens syn ikke aksep-

 
Fiskeridepartementet ønsker på sin side å se spørsmålet om organiseringen av
menheng med spørsmålet om lokalisering av Mattilsynet. Den 4. juli, dagen ett
gruppen ble oppnevnt av UFD, vedtok regjeringen at hovedkontoret til Matti
plasseres i Oslo i stedet for Ås. Begrunnelsen for dette var at Mattilsynet skulle ha ansvar for 
så vel sjømat som landbruksbasert matproduksjon, og at hovedkontoret burde p
tilknytning til de veterinærvitenskapelige miljøene i Oslo.” Departementet mener at be-
slutningen om ett mattilsyn og begrunnelsen for lokalisering av hovedkontoret
en justering av mandatet og sammensetningen av arbeidsgruppen: ”Fiskeridepar
den oppfatning av at det må gjennomføres en ny og bedre utredning basert på en
og utvalgssammensetning i henhold til Kap 2 om konsekvensutredninger i U
struksen. Styrking av utdanning og forskning innen veterinærmedisin må settes
messig, helhetlig sam
Departementet henviser også til Regjeringsutvalget for marin verdiskaping (
andre høringsinstanser med tilknytning til fiskeriene og/eller oppdrettsnæring h
for lignende synspunkter. 
 
Statsbygg omtaler behovet for konsekvensutredning i sitt høringssvar, og g
tiltakets omfang utløser krav om konsekvensutredning uansett hvilket alternativ 
”[D]et kan gjennomføres en konsekvensutredning som belyser alternativene i f
lokaliseringsbeslutning, som et hjelpemiddel til å velge

forhånd.” Samlet tid for konsekvensutredning, prosjektering og oppføring av nyt
på Adamstua anslår Statsbygg å være 4-5 år, mens dette ved samlokaliser
av et mer omfattende byggeprogram vil være 5-6 år. Dersom man velger å kon
lokaliseringsspørsmålet, vil det ytterligere medgå 1,5 år til dette.  
 
Arbeidsgruppen kan ikke forholde seg til annet enn det mandatet gruppen har 
Arbeidsgruppen mener imidlertid at denne rapporten gir et tilstrekkelig grunnla
Stort

svarlig niv

tabelt.  
 
 

Bakgrunn 
 
 
Fra opprettelsen i 1811 hadde Norge lenge bare ett universitet, Det kgl. Fredriks Universitet i 
Christiania, i tillegg til de militære utdanningsinstitusjoner. Etter hvert som kunnskapstil-
fanget og –behovet i samfunnet økte, opprettet man vitenskapelige høyskoler, herunder 
Norges landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole. De vitenskapelige høyskolene 
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skulle sikre utdanning av fagpersonale på høyeste nivå innenfor viktige samfunnsområder 
som ikke direkte var omfattet av universitetets utdanninger. 

oppgradert til 
resultat av at 

tillegg til undervis-
terinærutdanning, 

orges Veterinærhøiskole, men utdanningen kom ikke i gang før i 1935 (!), da høy-
skolens lokaler på Adamstua i Oslo endelig stod ferdig etter en lang og smertefull bygge-
prosess. 

 
Den høiere Landbrugsskole i Aas, som var opprettet allerede i 1857, ble i 1897 
vitenskapelig høyskole og fikk navnet Norges Landbrugshøiskole, dette som et 
landbruksvitenskapelig forskning ble en hovedoppgave for institusjonen, i 
ning i ”landmandsfag”. I 1917 ble det vedtatt at Norge skulle ha en egen ve
ved N

 
 
Sentrale anbefalinger fra tidligere utredninger: 
 
Hernes-utvalget (1988): Sammenslåing av NVH og NLH ut fra overordnede betraktninger om 
konsentrasjon og kvalitet i utdanning og forskning, ønske om å lage robuste fagmiljøer. 
 
Spilde-utvalget (1994): Overføring av NVH og NLH fra LD til UFD, fortsatt to institusjoner, 
vesentlig begrunnet i de høye kostnadene ved å flytte NVH. 
 
Biofagevalueringen (2000): Sammenslåing og samlokalisering av NVH og NLH ut fra funn i 
evalueringen og behovet for å skape konkurransedyktige fagmiljøer gjennom konsentrasjon 
og samarbeid. 
 
Carlsson-komiteen (2001): Sammenslåing og samlokalisering ut fra hensynet til kvalitet i 
forskning og utdanning og behovene for anvendt forskning i landbrukssektoren. 
 
 
Av historiske årsaker hadde Norge ved utgangen av 1980-tallet svært mange ins
høyere utdanning (ca. 200). Disse spente mellom de minste sosialhøyskoler til 
nasjonal sammenheng forholdsvis stort Universitetet i Oslo. Et utvalg under 
sor Gudmund Hernes fikk i oppdrag å utføre en bred gjennomgang av utdanning
med hensyn på kunnskapsutvikling, kvalitet i 

titusjoner for 
et også i inter-

ledelse av profes-
ssystemet 

utdanningen og organisatorisk effektivitet. 
Hernes-utvalget foreslo blant mye annet en sammenslåing og samlokalisering av et stort antall 

lle utdannings-
tter ved flere 

ersitetsregio-
ssursutnyttelse i 

 heller ikke før 
sjoner som har kommet til, 

som for eksempel distriktshøyskolene, men man har også sett eksempler på fusjoner. I Oslo 
ble Tannlegehøyskolen innlemmet i universitetet i 1959, og ble videreført som Det odonto-
logiske fakultet. Opprettelsen av Universitetet i Trondheim fulgte som resultat av Stortings-
vedtak i 1968, og var reelt sett en sammenslåing av Norges tekniske høyskole, Norges lærer-
høyskole (benevnt Den allmennvitenskapelige høyskolen siden 1984) og Vitenskapsmuseet. 
Et medisinsk fakultet kom til i 1974. Med lov om universiteter og høgskoler fra 1995 fikk 
institusjonen navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).  
 

institusjoner, herunder NVH og NLH. Dette hadde sin bakgrunn i mer genere
politiske betraktninger: ”Utvalget mener at det både er for mange og små institu
av universitetenes fakulteter, at det er for mange små høyskoler, særlig i univ
nene, og at de i begge fall gir for svake og sårbare faglige miljøer, og dårlig re
bred forstand.”(NOU 1988:28 s. 112-117, sitat s. 115)  
 
Institusjonsstrukturen innenfor norsk høyere utdanning har ikke vært statisk,
Hernes-utvalget begynte sitt arbeide. Helst har det vært nye institu
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Vurderingen har med andre ord ikke alltid vært at utdanningsbehovene i spesie
best ivaretas ved at disse organiseres som selvstendige høyskoler. Regjering
ikke opp forslaget fra Hernes-utvalget om å slå sammen NVH og NLH. I St.mel
(1990-91) ble omorganiseringstiltakene avgrenset til den regionale høyskole
samlet i ca. 30 statlige høyskoler) og kunstutdanningene (som delvis ble samlet i to kunst-
høyskoler i henholdsvis Oslo og Bergen, delvis slått sammen med statlige høys
universiteter, noe som særlig gjaldt regionale konservatorier og akademier, og d
ført som selvstendige høyskoler, som Norges musikkhøgskole og Arkitekthø
Gudmund Hernes var da blitt utdanningsminister, og den institusjonsstruktur s
under ham er blitt stående frem til i dag. Neste større gjennomgang av norsk h
ning, Mjøs-utvalget på slutten av 1990-tallet, fremmet ikke nye forslag til størr

lle profesjoner 
en fulgte likevel 

d. nr. 40 
sektoren (som ble 

koler og 
elvis videre-

gskolen i Oslo). 
om ble fastsatt 
øyere utdan-
e endringer i 

institusjonsstrukturen gjennom sammenslåinger, nedleggelser eller lignende, men la i stedet 
rskning og sine 

 om å bli uni-
ent av et 

re institusjoner 
gskolen i 

enheng mellom denne ambisjonen 
og forslaget om å slå NLH sammen med NVH og samlokalisere institusjonen på Ås, slik det 
kommer til uttrykk i dok. 8-forslaget som er omtalt i mandatet fra stortingsrepresentantene 

ad om å bli akkreditert som 

 
H plassert i 

partementet. Dette var likevel ikke til hinder for at de to institusjonene var en 
i g r begge institusjonene medlemmer i 
Universitetsrådet. Et utvalg under Arne Alsåker Spilde fikk i november 1993 i oppdrag å 
v d ring i det nasjonale utdannings- og 
f s alget skulle legge 
spes

•

ruksforskningen 

• under regionale og 

• ning. 
Et annet sted (St.meld. nr. 36 (1992-1993) Forskning for fellesskapet) omtales den 
overordnede hensikten med utredningen på følgende måte: 

NLH og NVH har en omfattende forskningsvirksomhet med ansvar for vel en tredje-
del av den totale landbruksforskningen - på enkelte fagområder for nærmere 100 
prosent. Regjeringen legger vekt på god koordinering innen universitets- og høgskole-
sektoren, innen landbruksforskningen og mellom landbruksforskningen og forsk-
ningen for øvrig. Virksomheten ved de to høgskolene skal også bidra til å gjennom-
føre næringspolitiske mål i bred forstand. På bakgrunn av disse målsettinger vil det bli 

vekt på å tilføre institusjonene mer myndighet til å utvikle sine studier, sin fo
administrative systemer. 
 
Mjøs-utvalget foreslo likevel en viktig endring: at høyskoler skal kunne søke
versitetet, forutsatt at de opprettet forskerutdanninger på doktorgradsnivå godkj
særlig kvalitetsorgan og for øvrig oppfylte noen nærmere angitte kriterier. Fi
har formelt gitt til kjenne at de ønsker universitetsstatus: Høgskolen i Agder, Hø
Bodø, Høgskolen i Stavanger og NLH. Delvis er det samm

Terje Johansen, Odd Einar Dørum og Lars Sponheim. NLHs søkn
universitet er til behandling i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning. 
 
 
”Den grønne gren på kunnskapens tre” - 1994-utredningen av NVH-NLH
Ved inngangen til 1990-tallet var det departementale ansvaret for NVH og NL
Landbruksde
nte rert del av utdanningssystemet; for eksempel va

ur ere NLHs og NVHs oppgaver, plassering og integre
or kningssystemet (det som da gikk under betegnelsen Norgesnettet). Utv

iell vekt på: 

 forholdet til den øvrige universitets- og høgskolesektor 

• forholdet til de øvrige institusjoner i landb

 forholdet til andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner, her
nasjonale forskningsinstitusjoner. 

 internasjonale nettverk for landbruksrelatert forskning og utdan
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iverksatt en utredning for å avklare disse høgskolenes framtidige plass in
universitets- og høgskolesystemet og deres forhold til landbruksforskn

nenfor 
ingen. Herunder 

n. 

datet var altså å se på sammenhengen mellom forskningen og næringsut-

 

e har et faglig 
et i de 

apelige høy-
å kontaktnettet med 

brukere og kollegiale institusjoner, og forskningsorienteringen. Typisk for en vitenskapelig 
nenfor de 

 Norge, og har 
enteringen vil 

ved univer-
nforskning 
nde forsker-
utvalgets 

adisjonelle tilknytningen til Landbruksdepartementet kanskje i 
orskning rettet 
ndbruksviten-

k av forsknings-

vitenskap 
n medisinsk  
et er også 

god kobling mot landbruksvitenskapelige miljøer (særlig husdyrfag) og mot marine 
miljøer. Landbruksvitenskapen er bredere orientert mot naturvitenskap, teknologi og sam-

elige veterinær- 
eningen i 

kultet ved Utrecht Universitet for å studere 
ulik ets særlige 
anli

Utv land, med en 
felle redje modell med 
NV

mtidig med å innlemme veterinærvitenskap i samme 
institusjon som landbruksvitenskap, også har greid å ivareta den tette forbindelsen til 
humanmedisin ved samarbeidet i henholdsvis Uppsala og København. Nederland har på sin 
side lagt sterk vekt på veterinærmedisinens plass i et universitetsmiljø med god kobling til 
humanmedisin og grunnleggende biologiske fag. Denne organiseringen representerer også et 
visst veivalg for veterinærmedisinsk utdanning og forskning, ved at de basale veterinær-
medisinske fag får større tyngde. Organiseringen kan imidlertid medføre at avstanden til 
sektoren blir for stor, og at samarbeidet mellom veterinærmiljø og landbruksforskningsmiljøet 
ikke utnyttes godt nok.(NOU 1994:16 avsn. 6.4.2.) 

vil det bli vurdert hva som er den mest hensiktsmessige departementstilknytninge

En viktig del av man
vikling i ”grønn sektor”.  

Spilde-utvalgets vurderinger og anbefalinger 
Utvalget tok utgangspunkt i at utdanningen ved de vitenskapelige høyskolen
mer avgrenset siktemål enn utdanningen ved universitetene, noe som er begrunn
praktiske oppgaver de skal løse for samfunnet. Dette siktemålet gir de vitensk
skolene noen særtrekk sammenlignet med universitetene, som særlig går p

høyskole er at undervisningen i basisfagene alltid må forankres i behovene in
anvendte fagene. 

De vitenskapelige høyskolene er alle tyngdepunkt for den utdanning de gir i
likeartede forpliktelser vis a vis samfunnet. Som en konsekvens av brukerori
forskningen ved de vitenskapelige høyskolene være mer anvendt orientert enn 
sitetene. Men ettersom disiplinene fortsatt er byggestener i studiet, spiller grun
også en viktig rolle. Dette gir også et helt nødvendig grunnlag for den omfatte
utdanning ved de vitenskapelige høyskolene, herunder NLH og NVH. Spilde-
vurdering var likevel at den tr
ekstra stor grad hadde understreket disse institusjonenes ansvar for anvendt f
mot norsk landbruk. Mye av forskningen ble dessuten finansiert av Norges La
skapelige Forskningsfond, som nettopp hadde som mandat en strategisk bru
midler for å utvikle norsk landbruk. 

De ulike utdanningene er imidlertid ikke like, og veterinærmedisin og landbruks
plasserer seg ulikt i et større kunnskapslandskap. Veterinærvitenskapen, som e
disiplin, har spesielt behov for god kobling mot andre medisinske fagmiljøer. D
behov for 

funnsfag. Dette kan ivaretas på ulike måter. Spilde-utvalget besøkte Den Kong
og landbohøiskole, Sveriges Lantbruksuniversitet, Landbruksuniversitet i Wag
Nederland (LUW) og det veterinærmedisinske fa

e institusjonsmodeller og departementstilknytninger (som var Spilde-utvalg
ggende).  

alget påpekte at Danmark og Sverige har valgt en annen løsning enn Neder
s landbruks- og veterinærhøyskole, mens Norge den gang stod for en t

H som egen enhet underlagt Landbruksdepartementet. 

Felles for Sverige og Danmark er at en sa
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Samtidig la man i Nederland også vekt på LUWs rolle i forhold til Landbruks
noe som etter Spilde-utvalgets syn illustrerer landbruksforskningen og -utdan
betydning i forhold til landbrukspolitikken. Landbruksvitenskapen ligger sli
Landbruksdepartementets oppgaver enn hva veterinærvitenskapen gjør. Det fa
fleste informantene stort sett syntes fornøyde med institusjonens organisering o
mentstilknytning, tolket utvalget som at det ikke var noen løsning på dis

departementet, 
ningens store 

k sett nærmere 
ktum at de 
g departe-

se spørsmålene som 
pekte seg ut som ”best”; hva man hadde valgt var dels historisk betinget og dels resultat av 

onene.  

ltningen av 
yskolesystemet: 
ål et overordnet 
rskning. Sty-

6 avsn. 7.3.1) Samtidig 
od kobling 
dineringsbe-
r. 

ørre institu-
 være at det 
g stor grad av 

ktbart samspill mellom ulike 
tvikling. Utvalget 

n måtte bidra til en mest mulig optimal ressursbruk og at fagmil-
jøet samlet sett ville stå best mulig rustet til å møte de framtidige utfordringene. Organisato-
risk

Utv gig av en 
rime

 betingelse, men erfaringer har vist at den geografiske avstanden ofte vil ha 
n, utnyttelse 

mmenslåinger 
tor grad av 

er, vil dette gjøre 
betydelig.(NOU 

På grunn av de antatt høye kostnadene ved å flytte NVH til Ås syntes det i 1994 mindre 
 hente dersom 

et mener det 
 landbruks-

es.”(NOU 
et var særlig 

institutter med høy grad av forskning som burde slås sammen med utdanningsinstitusjonene.  

I forhold til forskningens frihet og uavhengighet fremstod særlig sammenblandingen av forsk-
ningsoppgaver og forvaltning i deler av instituttsektoren som uheldig, og man pekte på at 
dette var unikt for Norge. Det var etter utvalgets syn nødvendig å gjøre en ny grenseoppgang 
mellom forskning og forvaltning, og plassere ansvaret for førstnevnte ved de vitenskapelige 
høyskolene: ”Utvalget mener prinsipielt at høgskolene selv bør ha egen kompetanse på sen-
trale fagområder som det undervises i av hensyn til den langsiktige planleggingen av utdan-

ulike prioriteringer av oppgaver og mål for utdannings- og forskningsinstitusj

Når det gjaldt departementstilknytning, var Spilde-utvalgets oppfatning at forva
NLH og NVH måtte være lik den praksis en finner ellers i universitets- og hø
”KUF har ved sitt ansvar for både utdannings- og forskningspolitiske spørsm
ansvar på tvers av de interesser som ulike fagdepartement har for sin sektorfo
ringen av NLH og NVH må skje i samsvar med dette.”(NOU 994:1
fant utvalget at i Norge er landbrukssektoren et eksempel på at en har hatt en g
mellom utdanning, forskning, formidling og veiledning. Det var viktig at koor
hovet innenfor sektoren ble ivaretatt på en tilfredsstillende måte også fremove

Utvalget påpekte videre at høyskolene måtte ha en tilstrekkelig faglig bredde. St
sjoner vil kunne gi kvalitativt sterkere faglige miljøer, men en forutsetning må
innenfor institusjonen finnes naturlige berøringsflater mellom fagområdene, o
felles målsettinger. Dette er nødvendig dersom en skal få et fru
fagområder, og dermed en ønsket effekt i forhold til kompetanse og faglig u
la til grunn at organiseringe

e sammenslåinger kunne være en mulighet for å nå en slik målsetting.  

alget mente at effekten av en organisatorisk sammenslåing ville være avhen
lig grad av samlokalisering.  

Dette er ikke en
stor betydning for å kunne ta ut den fulle effekten både i forhold til administrasjo
av fysiske ressurser og for det faglige samspillet. I en del sammenhenger kan sa
være hensiktsmessig selv om den geografiske avstanden er stor. Dersom det er s
sammenfall mellom oppgaver, ansvar og faglige utfordringer og målsetting
en sammenslåing mer aktuell, også dersom den geografiske avstanden er 
1994:16 avsn 8.1.2) 

aktuelt å slå sammen NVH og NLH. Det kunne imidlertid være store gevinster å
en la forskningsinstituttene, særlig på Ås, sammen med høyskolene: ”Utvalg
ligger til rette for sammenslåinger mellom høgskolene og flere institutter innen
forskningen og mener at det må utredes videre hvordan dette konkret kan gjør
1994:16 avsn 8.1.2) Hovedargumentet var hensynet til grunnforskningen, og d
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ningstilbudene. Ansvaret for utdanningen og de langsiktige undervisnings
til høgskolene o

oppgavene må ligge 
g ikke til frittstående institutter, slik situasjonen til dels er i dag.”(NOU 

nærhøgskole 
okalisert på 
listisk ut fra de 

store kostnadene dette ville medføre. Ut fra den vurdering at effekten av en sammenslåing 
NLH bort.  

de lokalisering 
 en også må 

slo står overfor 
gjennom de sammenslåinger som allerede er foretatt, og særlig utfordringene med å håndtere 

g med UiO 
.2.1) 

instituttet) 
virksomhet for 

se kunne plasseres andre steder. Samarbeidet mellom de 
to institusjonene måtte imidlertid styrkes og utvikles videre på basis av nåværende avtaler og 
sam selvstendig 
inst sentlig større 
vek

 av få år styrke 
t av få år bl.a. 
et forsknings-

g ressursmessige 
konsekvenser. Etter en femårsperiode bør det foretas en ekstern evaluering av NVH for å se 

ner utvalget at 
 løsning. Dette vil 

de landbruks-

ehov for økning 
dette. Ikke minst kunne dette gi høyskolen større tyngde og et mer robust fagmiljø. 

skole og en 
ilby, men forutsatte at utvidelsen vesentlig ville 

skje porteføljen. 
Det g på tekno-
logi d økologisk til-
nærming.  

Ut fra sin størrelse og faglige profil fremstod NLH som mindre sårbar enn NVH, men utvalget 
ønsket likevel å se Ås-miljøet som et samlet fagmiljø.  

Utfordringene framover vil kreve at Ås-miljøet i enda større grad enn i dag må fungere som et 
samlet fagmiljø på tvers av nåværende institusjonsgrenser. Samarbeidet mellom NLH og andre 
institusjoner i landbruksforskningen er godt utbygd bl.a. gjennom samarbeidsavtaler. Men 
utvalget mener de framtidige utfordringene både faglig, kvalitetsmessig og med hensyn til 

1994:16 avsn 8.1.2) 

I vurderingen av den enkelte høyskole, mente Spilde-utvalget at Norges veteri
ut fra en samlet vurdering burde opprettholdes som en selvstendig høyskole l
Adamstua. Utvalget mente nemlig at en fysisk flytting av NVH syntes lite rea

bare kan utnyttes fullt ut ved samlokalisering, falt en mulig sammenslåing med 

Utvalget mente at en sammenslåing med UiO ut fra faglige hensyn og daværen
kunne være en aktuell løsning, men anbefalte ikke dette. ”Utvalget antar […] at
trekke inn i vurderingen de betydelige utfordringer som Universitetet i O

den store økningen i studenttallet. Disse forholdene tilsier at en sammenslåin
neppe vil være hensiktsmessig for NVH de nærmeste år.”(NOU 1994:16 avsn 8

Heller ikke noen sammenslåing med Statens veterinære laboratorier (Veterinær
kunne man anbefale; til det var innslaget av forvaltningsoppgaver i instituttets 
stort, og det var vanskelig å se at dis

arbeid. Dette var en forutsetning for at NVH skulle kunne fortsette som en 
itusjon at det faglige samarbeidet med andre institusjoner måtte tillegges ve
t enn hva høyskolen hadde gjort til da:  

[F]or at NVH fortsatt skal opprettholdes som egen institusjon må NVH i løpet
og formalisere det faglige samarbeidet både med NLH og UiO vesentlig i løpe
innen forskerutdanning, hovedoppgaver, bruk av professor II-stillinger og utvid
samarbeid. Samarbeidet må være forpliktende, og ha planleggingsmessige o

om NVH har fått en plattform som gjør det aktuelt å opprettholde NVH som egen institusjon. 
Under forutsetning av at NVH styrker samarbeidet med andre institusjoner, me
å opprettholde NVH som egen institusjon vil kunne være en hensiktsmessig
kunne ivareta hensynet til balanse mellom NVHs behov for kontakt mot hhv. 
vitenskapelige og humanmedisinske miljøer.(NOU 1994:16 avsn 8.2.1) 

For å styrke institusjonen og veterinærmedisinen i Norge var det ønskelig med en heving av 
opptaket til 70 studenter pr. år, og utvalget utelukket ikke at det kunne være b
ut over 

Spilde-utvalget forventet også en vekst i studenttallet ved Norges landbrukshøg
utvidelse av fagspekteret institusjonen kunne t

 på områder der NLH allerede var inne og hadde et grunnlag for å utvide fag
 var rom for utvidelse så vel innenfor naturvitenskapelige fag, samfunnsfag o
siden, men basisen for virksomheten måtte fortsatt være en i bred forstan
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ressursbruk tilsier at det er behov for en større samorganisering. Videre har
det prinsipielt uheldige i at høgskolen ikke har egen kompetanse innen enkelte 
undervisningsoppgaver. NLHs behov for langsiktig planlegging av utdanningsti
at høgskolen i større grad enn i

 vi tidligere påpekt 
langsiktige 
lbudene tilsier 

 dag bør ha egen kompetanse på fagområder som i dag ligger til 

dte struktur 

sk forskning i 
itusjonen og forsk-

n g aver vurderes 
med hensyn på å oppnå ryddigere forhold for forskningen. Utvalget fremhevet særlig:  

• r gikk i stor grad på 

• en, og utfor-
dringene nasjonalt og internasjonalt, måtte ha mer slagkraftige miljøer 

• gsinstituttenes ansvar innen så vel utdanning som forskerutdanning er 
råder 

 for en 

g for Landbruks-
valget la rent prinsipielt til 

grunn at LDs finansiering til forskningsinstitutter i sin sektor burde være den samme som for 
jennom 

len i institutt-
s bedre rent 

-, utdannings- 
grad ble kanalisert også fra andre 

ets syn betydde det at KUF måtte ha et overordnet ansvar for 
ål som berørte de to høgskolene. Utviklingen i utdanningspoli-

onene i Norges-
depunkt. Samlet 

ns Landbruks-

posisjon nr 63 (1995-96) Om omorganisering av høgre utdanning og sektor-
forskning på landbruksområdet ble Spilde-utvalgets anbefalinger bare delvis tatt til følge. 
Ansvaret for NVH og NLH ble overført fra Landbruksdepartementet til Kirke-, utdannings- 
og forskningsdepartementet. Det ble likevel ikke foretatt noen sammenslåing mellom NLH og 
forskningsinstituttene på Ås. Sistnevnte ble omorganisert som forvaltningsorganer med 
særskilte fullmakter under Landbruksdepartementet, slik at man fikk en todeling av ansvaret 
for landbruksforskningen, – noe Spilde-utvalget nettopp ønsket å unngå med sitt forslag om 
sammenslåing.  

instituttene.(NOU 1994 16 avsn 8.2.2) 

Med unntak av Statens forskningsstasjoner i landbruk, som på grunn av sin spre
hadde behov for særlige administrative ordninger, burde dette i prinsippet omfatte alle statlige 
forskningsinstitutter lokalisert til Ås, samt Norsk institutt for landbruksøkonomi
Oslo. Samtidig som man vurderte arbeidsdelingen mellom utdanningsinst

in sinstituttene, måtte også forholdet mellom forskningen og forvaltningsoppg

 at Ås-miljøet utgjorde et samlet fagmiljø, og de faglige utfordringe
tvers av institusjonsgrensene 

 at man i lys av den totale ressurssituasjonen for landbruksforskning

 at forsknin
relativt stort på dette feltet i forhold til det en finner på mange andre om

• at lokaliseringen på Ås gjorde at de praktiske forholdene lå godt til rette
sammenslåing. 

En sammenslåing av NLH og forskningsinstituttene på Ås ville få betydnin
departementets overordnede styring av landbruksforskningen. Ut

andre departementer med tilsvarende sektoransvar, dvs. at den måtte kanaliseres g
Norges forskningsråd. En omlegging av organiserings- og finansieringsmodel
sektoren ville innebære at forsknings- og forvaltningsoppgaver måtte atskille
organisatorisk, men her gjenstod det etter utvalgets syn et utredningsarbeid.  

Det overordnede ansvaret for koordinering av forskningspolitikken lå til Kirke
og forskningsdepartementet, selv om bevilgningene i stor 
departementer. Etter utvalg
utdanningspolitiske spørsm
tikken tilsa et større behov for samordning og koordinering mellom institusj
nettet, med en skarpere definisjon av ansvar for utbyggingen av faglige tyng
sett tilsa dette at NLH og NVHs departementstilknytning måtte være KUF, me
departementets rolle i utdanningspolitikken var å være premissgiver. 

Oppfølgingen av NOU 1994:16 

I stortingspro
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Evalueringen Forskning og relevant høyere utdannelse på landbrukssektoren 2001 

-, utdannings- 
 2000 ble det 

lsson, og denne 
orskningssy-

smessig konsen-
m. Med andre 

s- eller programeva-
 og ikke utdan-

e.  

g kvalitet 
blemer er det 

elle og nye. Sam-
g utdanning på 
økonomisk 

ringene innenfor egen institusjon. Carlsson-
g av utdannings-

deling mellom 

 av forsk-
. Etter komite-

 Landbruksdepar-
partement 

ne, er KUF [UFD] primært opptatt 
av å innpasse de to høyskolene i sitt system. Markedet, herunder studenter, næringsliv, myn-

lomfang.” 
ktoren 2001 

itusjonene frem til 

i og med disse 
rde kanaliseres 

ag. UFD på sin 
ere forsknings-

ringspolitiske 
uvanlig stor 

empel husdyr-
lativt mye mer i 
amstua, der 

s fasiliteter. 

Carlsson-komiteen fant at andelen anvendt forskning mot landbruksnæringen er synkende, 
særlig ved NLH. ”Etter komiteens vurderinger har overføringen ført til mindre vekt på an-
vendt forskning enn det som var forutsatt. Spesielt gjelder dette områdene hvor det ikke er en 
instituttsektor; husdyrforskning, til dels veterinærmedisinsk forskning og landbruksteknisk 
forskning.”(Evalueringsrapport 2001 s. 25) Komiteen kunne ikke se noe i institusjonens 
planer som tyder på at denne utviklingen vil snu. Så lenge man rapporterer på antall utdan-
nede doktorgradskandidater og vitenskapelige publikasjoner er det heller ikke insentiver i 
budsjettsystemet som oppmuntrer høyskolen til å satse på anvendt forskning. 

Stortingets forutsetning ved overføringen av NVH og NLH til daværende Kirke
og forskningsdepartementet var at ordningen skulle evalueres etter fire år. I juni
oppnevnt en nordisk evalueringskomité under ledelse av professor Mårten Car
leverte sin rapport i august 2001. Formålet med evalueringen var å se på hele f
stemets funksjonalitet med henhold på faglig utvikling, samarbeid og ressur
trasjon, snarere enn kvaliteten i det enkelte forsknings- eller utdanningsprogra
ord så var dette en systemevaluering, og ikke en institutt-, institusjon
luering. Evalueringen skulle også konsentrere seg om forskningen i sektoren
ningene, men flere av dens synspunkter har stor relevans også for utdanningen

Institusjonene innenfor landbruksforskningen møter økende krav til vitenskapeli
innenfor et økende antall disipliner. For å løse viktige samfunns- og sektorpro
økt behov for forskningsmiljøer som dekker mange disipliner, både tradisjon
tidig stiller samfunnet mindre økonomiske ressurser til rådighet for forskning o
sektoren, og det er synkende antall studenter på en del områder. Både faglig og 
blir det stadig vanskeligere å møte disse utford
komiteen har foreslått flere tiltak for å avhjelpe dette, herunder sammenslåin
institusjoner, mer formalisert samarbeid med instituttsektoren og bedre arbeids
beslektede utdannings- og forskningsmiljøer i Norden. 

En systemsvakhet Carlsson-komiteens evaluering avdekket var at finansieringen
ningen, og særlig anvendt forskning, var blitt svekket både ved NVH og NLH
ens syn hadde noe ”forsvunnet” ved overføringen av disse institusjonene fra
tementet til Utdannings- og forskningsdepartementet: ”Fra å ha et bevilgende de
med ansvar og interesse for innholdet i forskningsaktivitete

digheter (bl.a. LD) og Forskningsrådet, bestemmer den faglige innretting og tota
(evalueringsrapport Forskning og relevant høyere utdannelse på landbruksse
s.54). I påvente av overføringen reduserte LD sine bevilgninger til de to inst
1996, mens UFD har videreført bevilgningene på det nye, lave nivået. 

LD sitt syn synes å være at de landbruksrelaterte utdanningene var ”kvittert ut” 
institusjonenes overføring til UFD, og at departementets forskningsressurser bu
gjennom Forskningsrådet eller til sektorens forskningsinstitutter som oppdr
side har som prinsipp at det er behovene i utdanningen som skal dimensjon
aktiviteten, og ønsker ikke å finansiere anvendt forskning begrunnet i mer næ
målsettinger. Sterkest rammet her er NLH, som av historiske grunner har en 
forskningsportefølje på områder der det ikke er egne forskningsinstitutt (for eks
bruk). En annen effekt av det samme er at det i de senere årene er investert re
instituttsektoren enn i utdanningsinstitusjonene. Særlig er dette tydelig på Ad
Veterinærinstituttets moderne lokaler danner en påfallende kontrast til NVH
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Opprinnelig ønsket LD å beholde finansieringsansvaret for fem enheter ved NL
Senter for husdyrforsøk, Senter for klimaregulert planteforskning, Laboratori
kjemi (alle NLH) og Dal forsøksgård og delvis driftsansvar for Institutt for småfe
(begge NVH). Stortinget bestemte likevel at disse enhetene skulle følge institusj
daværende KUF. Det betyr at Utdannings- og forskningsdepartementet av Storti
et ansvar for sektorforskning som departementet neppe kan sies å ha fulgt opp
son-komiteen forutsatte at UFD, LD og NLH sammen må finne frem til en fe
situasjonen og ansvarsforholdene, og ut fra dette sørge for at den anvendte forsk
rettholdes i tråd med Stortingets forutsetninger. Ut fra dette drøftet Carlsson-k
forskningsinstituttene burde slås sammen med utdanningsinstitusjonene, men f
kunne anbefale dette. Avgjørende for denne vurderingen var den negative utvik
anvendte forskningen på 

H og NVH: 
um for analytisk 

forskning 
onene over i 
nget er pålagt 

 fullgodt. Carls-
lles forståelse av 

ningen opp-
omiteen om 
ant at man ikke 
lingen i den 

områder der det ikke finnes egne sektorforskningsinstitutt, men der 
ansvaret tilligger institusjonene (og i siste instans UFD). Ut fra sitt perspektiv på forskningen 

 den anvendte og 

 uttrykte 
en ved de to 

komiteen fant dette 
al bygge på forsk-

sknings-
aglige ledelsen 

ak og det er svakt utviklede samarbeidsrelasjoner mellom fag-
. Biofag-

n i landbruk og 
e og mer slag-

l allianse og de 
ere potensial 

dyr, sjødyr, 
sson-komiteen var 

usikker på om alliansearbeidet utnytter potensialet godt nok. En sammenslåing av de to utdan-
 og VI) på Ås 
klingsmulig-

urser til å utrede 
 det er in-

re årene.  

ingen står 
en ved de to høyskolene. Et annet tiltak for å 

re å få til en bedre utnyttelse av kompetansen ved forskningsinsti-
tuttene til fordel for utdanningene. Slikt samarbeid eksisterer i dag til en viss grad når det 
gjelder forskerutdanningen, men har preg av samarbeid fra sak til sak og er uten strukturelle 
konsekvenser. Carlsson-komiteen fremholder at å styrke samarbeidet vil være en stor ut-
fordring fremover. Formaliserte samarbeidsavtaler og mer utstrakt bruk av II’er-stillinger, 
også på annet nivå enn professor, kan være veier å gå. Matalliansen mellom Matforsk og NLH 
peker i denne sammenheng i riktig retning.  

Nordisk universitetssamarbeid 

på landbrukssektoren kunne ikke komiteen se at et slikt tiltak ville fremme
spesifikke sektorforskningen.  

Med henvisning til Forskningsrådets evaluering av biofaglig forskning i Norge,
Carlsson-komiteen bekymring for de store sprangene i kvaliteten i forskning
institusjonene. Flere områder får meget negative vurderinger, og Carlsson-
”lite tilfredstillende både for forskningen og for den undervisningen som sk
ning.”(Evalueringsrapport 2002 s. 25) Det er for mange små og fragmenterte for
grupper, det mangler en overordnet forskningsstrategisk planlegging, den f
innenfor forskningen er sv
miljøene (denne kritikken rammer ikke bare de to institusjonene NVH og NLH)
evalueringen pekte på at ett virkemiddel for å bedre den svake basisforskninge
veterinærmedisin kunne være å slå sammen de to høyskolene for å få størr
kraftige enheter i forskningen.  

NLH og NVH er allerede viktige samarbeidspartnere; de har inngått en formel
utnytter allerede Senter for husdyrforsøk i fellesskap. Det burde være et ytterlig
for samarbeid om undervisning i ernæring, avl og etologi både innenfor hus
selskaps- og sportsdyr, samt innenfor det nye matvitenskapsstudiet. Carl

ningsinstitusjonene og en konsentrasjon av det veterinærfaglige miljøet (NVH
fremstår samlet som det mest fremtidsrettede alternativet, med betydelige utvi
heter. Komiteen understreket likevel at den verken har hatt mandat eller ress
dette fullt ut. En flytting vil også medføre betydelige kostnader, særlig ettersom
vestert betydelig i bygninger for Veterinærinstituttet på Adamstua i de sene

Uansett valg av organisasjonsform er det nødvendig at den grunnleggende forskn
sentralt i den kommende omstillingsprosess
styrke fagmiljøene, vil væ
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Det utstrakte nordiske samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner i sektoren
etablering, og som er formalisert innenfor rammen av NOVA-universitetet (so
verksuni

 som er under 
m er et nett-

versitet eid av institusjonene i fellesskap), må også utnyttes bedre, mente Carlsson-
kom

øres av land-
r i Norden, 
ene har vært en 
enne sammen-
vest akse, dvs 

ner, og som er den 
 mer interessante 
2001 s. 44)  

dene. Dette må 
 utdanning, ivare-

pisskompetanser 
. Disse spørs-

ordisk nivå. 

initiativ for 
ksvitenskap og 

lighetene for 
nelses- og 
rsknings-

nordiske FoU-
r; utvikle forsk-

asse; integrere 
 internasjonalt 

rensene innen-
ov; og være 

kningsinitiativ og et tilhø-
svar for å ta 

rste omgang er 
 har ansvar 
ings- og 

ruppen under 
iseres i retning 

ennom Bologna-
 studiepoeng 

k er mulig for 
at fordypnings-

emner legges til samme termin, har samme omfang og utgjør en samlet blokk i studieplanen. 
Hvis man går konkret inn i lover, regler og arbeidsmåter er den en hel rekke vanskeligheter av 
formell og praktisk art som det må ryddes opp i før studentene kan oppleve Norden som et 
sømløst utdanningsrom. Her må det på overordnet politisk nivå treffes tiltak for å tilpasse 
nasjonale regelverk, kompetansekrav, studieopplegg og finansieringssystem, slik at det blir 
enklere for institusjonene å samarbeide om utdanninger på tvers av landegrensene. Ikke minst 
er det viktig at man påser at landbruksuniversitetene følger opp de vedtakene som gjøres på 
sentralt hold.  

iteen:  

Innenfor betydelige deler av den forskningen og undervisningen som gjennomf
bruksforskningsinstitusjonene, er det så store likheter i faglige problemstillinge
samt sterke tradisjoner for samarbeid, at et samarbeid mellom de nordiske land
første naturlig måte å dekke behovet for internasjonal kompetanse på. Det er i d
heng grunn til å peke på at problemstillingene ofte har mer felles langs en øst – 
på tvers av landene, enn en nord – syd akse, som brer seg over flere klimaso
tradisjonelle inndelingen basert på landegrensene. Slike løsninger er også blitt
etter hvert som næringslivet øker sitt nordiske samarbeid.(Evalueringsrapport 

Det vil bli nødvendig å dele spisskompetanseområder mellom de nordiske lan
imidlertid skje på en slik måte av de nasjonale behov, både for forskning og
tas. I enkelte tilfeller kan det rettferdiggjøres at det bygges opp parallelle s
ved institusjonene i de nordiske landene ut fra faglige og/eller politiske behov
målene burde etter Carlsson-komiteens syn løses på et overordnet og felles n

På initiativ at det norske formannskapet i Nordisk ministerråd ble det tatt et 
utvikle det nordiske utdannings- og forskningssamarbeidet innenfor landbru
veterinærmedisin. En egen prosjektgruppe under ministerrådet har utredet mu
utvidet samarbeid, og deres anbefaling er at det etableres et felles nordisk utdan
forskningsrom for jord- og skogbruk. Visjonen er å utvikle internasjonalt tung fo
kompetanse i Norden; et felles nordisk rammeprogram for finansiering av 
tiltak; samarbeid om å utvikle spisskompetanse på spesielt sterke fagområde
ningsmiljøer med god kvalitet og av tilstrekkelig størrelse til å oppnå kritisk m
landenes infrastruktur innenfor utdanning og forskning; skape mulighet for tilby
attraktive utdanninger og forskerskoler; styrke samarbeidet på tvers av landeg
for instituttsektoren; ivareta regionale og klimatisk betingede forskningsbeh
brobygger mot Baltikum og Nordvest-Russland. Et nordisk fors
rende rammeprogram krever etter prosjektgruppens syn et nordisk organ med an
initiativ til og drive de prioriterte aktivitetene i en samlet nettverksmodell. I fø
det naturlig å etablere et nært samarbeid mellom de ulike forskningsrådene som
overfor sektoren (i Norge Norges forskningsråd). (Hovedrapport: Et felles forskn
utdannelsesrom for jord- og skogbruk, Nordisk ministerråd 2002 s.20, 27)  

For å få til gode muligheter for samarbeid på utdanningssiden påpeker prosjektg
Nordisk ministerråd betydningen av at de ulike utdanningsmodellene harmon
av et 3+2+3-system, slik landene allerede i prinsippet har forpliktet seg til gj
erklæringen. Det er også nødvendig å finne regler for godkjenning av kurs og
avlagt ved annen institusjon og synkronisere studieplanen slik at det rent praktis
studentene å besøke et annet lærested også for kortere kurs, for eksempel ved 
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Nordisk ministerråd nedsatte høsten 2002 en ad-hoc-gruppe under ledelse av
med mandat å utvirke at det nordiske samarbeidet kommer inn i mer kon
hoc-gruppen avga sin innstilling i mai 2003, og denne vil bli behandlet unde
ministe

 Mårten Carlsson 
krete former. Ad 

r Nordisk 
rråds sesjon i Kalmar i juni 2003 (se også Kap. 3 om Ett nordisk utdanningsrom i 

sektoren). 

 
Oppstartskonferansen 

slo 1. oktober 
ltok. 

beid med denne 
å til gode 

 en utredning på 
fritt grunnlag, og man er lojal overfor at argumentene nå skal på bordet – det er ingen skjult 

en har derfor et 
stortingsrepre-

 mulighetene 
rskningsgrupper. 

ag svake samarbeidsrelasjoner mellom de ulike miljøene innenfor ”grønn sektor”. 
En styrking av forskningen synes å forutsette mer omfattende og mer forpliktende samarbeid, 

trategi for å styrke 
asjon og 

e ”ufødte” 

sultater 
vantitet. Et 

r dokumenterte forskningsresultater utløser nye midler. Også miljøer innenfor 
enforskning 
 inngåtte 
 og her har de 

matvaretrygghet 
nsentrere og 

 
Arbeidsgruppens mandat er å bringe frem hva som blir de fremtidige utfordringene for insti-
tusjonene. Perspektivet må være matvarene ”fra jord og fjord til bord”, der krav til kvalitet og 
dokumentasjon av produksjonen vil være viktigere for forbrukeren enn pris. Stilt overfor disse 
utfordringene må oppgaven være å skape fagmiljøer og institusjoner som kan hevde seg 
nasjonalt og internasjonalt. Statsråd Sponheim ønsket arbeidsgruppen all lykke med arbeidet 
og forsamlingen en god konferanse.   
 

 

 
 
I tråd med mandatet ble det holdt en oppstartskonferanse i Ingeniørenes Hus i O
2002. Vel 70 personer fra berørte utdanningsinstitusjoner og fra sektoren de
 
Statsråd Lars Sponheim ønsket velkommen og redegjorde for regjeringens ar
saken, som man hadde fått oversendt fra Stortinget. Statsråden var opptatt av å f
prosesser, der alle berørte parter måtte bli hørt. Det regjeringen har bedt om er

agenda bak utredningen eller trukket noen konklusjoner på forhånd. Utredning
bredere mandat enn det Stortinget ba om da det behandlet dok. 8-forslaget fra 
sentantene Terje Johansen, Odd Einar Dørum og Lars Sponheim. 
 
Statsråd Lars Sponheim understreket at det viktige er å få frem perspektiver på
og utfordringene for fagmiljøet, og legge grunnlag for robuste og sterke fo
Det er i d

så vel nasjonalt som internasjonalt. Regjeringens forskningssatning er en s
den kunnskapsbaserte verdiskapningen i Norge, også på matområdet. Innov
verdiskaping er avhengig av gode forskningsmiljøer – det er her man finner d
bedriftene. 
 
”Kvalitetsreformen” legger et større ansvar på institusjonene for å frembringe re
innenfor så vel forskning som undervisning, både når det gjelder kvalitet og k
virkemiddel for å stimulere til økt kvalitet har vært å opprette sentre for fremragende 
forskning, de
”grønn sektor” har kunnet hevde seg her. Man har også gitt særlige midler til g
gjennom FUGE-programmet. Statsråden understreket betydningen av den nylig
alliansen mellom NVH og NLH. Mat og helse blir stadig viktigere for folk flest,
to miljøene tradisjonelt spilt viktige roller – matvaresikkerhet ved NLH og 
ved NVH. Trippelalliansen mellom NVH, NLH og UiO kan også bidra til å ko
styrke innsatsen. 
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Arbeidsgruppens leder, professor Kaare R. Norum, redegjorde deretter for arbe
forståelse av mandatet på det daværende stadium i prosessen, og for mulige tilnæ
til problemkomplekset. Kaare R. Norum mente at de to delene av mandate
Han mente at forslag om en mer hensiktmessig organisering av Veterinærhøgs
Landbrukhøgskolen ville måtte inneholde elementer som må gi tilfredstillende
en stasjonær undervisning i klinisk veterinærmedisin på produksjonsdyr. Op
sen fastholder at om arbeidsgruppen foreslår et klinikkbygg på Ås eller i Sand
NVH flytte med. Arbeidsgruppen er også bedt om å ta hensyn til VI når den d
eventuell flytting av NVH. Kaare R. Norum fremhevet at han mente at NVH og 
skilles geografisk. I oppdragsbeskrivelsen blir behovet for  konsentrering og fok
forskning innen feltet understreket, og arbeidsgruppen blir bedt om å komme

idsgruppens 
rmingsmåter 

t hang tett sammen. 
kolen og 
 fasiliteter for 

pdragsbeskrivel-
enes bør hele 
iskuterer en 

VI ikke må 
usering av 

 med forslag som 
gir robuste forskningsmiljøer. Kaare R. Norum mente at dette var meget viktige signaler som 

til både den 
olene. 

ort ulike måter å 
 erfaringer man 

rige (se også 
veterinær-

ikke bare handler om fisk, produksjonsdyr og kjøttkontroll. Sports- og familiedyr 
utgjør en stadig økende del av feltet, og har i de senere år fått langt større plass i den veteri-

dlet i mandatet, 
tal” tillegges 

orge kan be-
g avhengighet 

 står overfor 
remtiden skal 
od mat-

kompetanse. Der er derfor viktig å styrke forskning og utdanning rettet mot ”grønn sektor”, 
ingen er at den 
å sitt område. For 

samarbeid og 
åten å få dette til 

nseenhet på Ås.  

ynergi mellom 
 forsknings-
emstå som mer 
iljø i Norge 

ed 
institusjoner som Matforsk og Akvaforsk som en integrert del. Det er viktig å styrke mat-
alliansen på Ås med kompetanse fra NVH og Veterinærinstituttet, slik at miljøet kan fremstå 
som en troverdig og attraktiv internasjonal samarbeidspartner. FUGE vil være en viktig 
plattform, med betydelige støttepunkter i så vel NVH som NLH. Et senter for fremragende 
forskning er også plassert ved Akvaforsk på Ås. Et annet viktig forskningsprogram er lakse-
genomprogrammet, som er bredt sammensatt med samarbeidspartnere ved NVH, UiB, Hav-
forskningsinstituttet m. fl. Samlet kan NLH, NVH, VI, Akvaforsk og Matforsk bli et ledende 
kompetansesenter for styring av kvalitet på oppdrettsfisk. 

arbeidsgruppen måtte ta meget alvorlig hensyn til ved utarbeidelsen av forslag 
stasjonære kliniske undervisning og den fremtidige organisering av de to høgsk
 
Professor Mårten Carlsson, også medlem av arbeidsgruppen, presenterte k
organisere denne typen utdanning på i de nordiske landene, og antydet hvilke
hadde gjort og hvilke utfordringer man stod overfor i Danmark, Finland og Sve
avsnittet ”Befaringer, møter” nedenfor). Carlsson minnet også om at moderne 
medisin 

nærmedisinske undervisningen. Han syntes dette feltet var stemoderlig behan
ikke minst sett i sammenheng med den betydning driften av ”dyrenes rikshospi
ved NVH.  
 
Direktør Lars Aukrust, Norges Forskningsråd, spurte i sitt innlegg hvordan N
holde og utvikle et sterkt kompetansemiljø på matområdet. Det er en gjensidi
mellom norsk landbruk og norsk næringsmiddelindustri, men landbrukssektoren
store strukturelle utfordringer. Det er behov for vilje til endring. Dersom man i f
klare å bevare kulturlandskapet og utnytte ressursene forsvarlig, trenger Norge g

og her må NVH og NLH være to av grunnpilarene. En tydelig trend i forskn
som vil overleve må være unik og tydelig, og fremstå som den som er best p
å oppnå dette er det behov for konsentrasjon, både faglig og fysisk, og et bedre 
høyere grad av spesialisering innenfor et større forskersamfunn. Den beste m
på i Norge, mente Lars Aukrust, var å samle miljøet i en slagkraftig kompeta
 
I et internasjonalt perspektiv vil det ikke minst være viktig å få til en god s
kunnskap om jordbruk og kunnskap om fiskeoppdrett. Ikke bare har ca 1/3 av
prosjektene i regi av NFR betydning for begge feltene, men miljøet vil også fr
robust med akvafagene integrert. NFR vil bidra til utvikling av et forskningsm
som omfatter både landbruk og fisk. Ås-miljøet har allerede en total matkompetanse, m
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Lars Aukrust støttet seg også til et vedtak i områdestyret i NFR for Bioproduksjo
ling, som anbefaler sammenslåing av NVH og NLH og at hele virksomheten
slik flytting må også omfatte Veterinærinstituttet. Etter områdestyrets syn vil de
delige synergieffekter: det vil styrke Ås-områdets posisjon som nasjonalt ledend
innen næringsmiddelforskning og –utdanning; og forholdene vil ligge til rette
bli et miljø av betydning også i internasjonal sammenheng. 

n og fored-
 samles på Ås. En 

tte gi bety-
e fagmiljø 

 for at dette kan 
Aukrusts råd til arbeidsgruppen 

var å starte med et overordnet perspektiv. Hvis man finner at konsentrasjon på Ås er faglig 
lemstillingene i mandatet seg selv. 

Arbeidsgruppen hadde inviterte rektorene ved berørte institusjoner, samt direktøren ved Vete-
de fått av depar-

bedt om å ut-
ve er å fremme 

 i Norge gjennom sin undervisning og forskning og 
ved å drive dyrehospital for publikum og yte service overfor samfunnet. Forskning og under-

akvamedisin, 
yr. Det overord-

feinstituttet i 
; forbedre ut-
 det interna-

astergrader for 
msstua i Oslo 
get opp et omfat-

sk kompetansemiljø med institusjoner som Veterinærinstituttet, Sta-
ler formalisert 

pitalet, Univer-
n betydelig 

jeftiger et 

odt samlet på 
iljø. Høy-

 sterke endringer på det vete-
rinærmedisinske feltet. I landbruket er dyretallet i endring, særlig i høyskolens nærområde på 

ette per-
ortsatt er høy 

og muligheten for å drive effektiv ambulerende undervisning følgelig er langt bedre. En annen 
utfordring for NVH er den sterke veksten i havbruksnæringen, som krever en ny type vete-
rinærmedisinsk kompetanse. Andre vekstområder er sports- og familiedyr og mattrygghet. På 
sistnevnte område vil nyorganiseringen av Mattilsynet få stor betydning.  
 
For å møte utfordringene vil NVH bygge ut samarbeidet med utdanningsinstitusjoner, forsk-
ningsinstitutter og bedrifter i inn- og utland. Høyskolen har samarbeidspartnere i Skandinavia, 
EU, USA/Canada og Afrika. Den inngår i det nordiske NOVA-universitetet, og har en formell 

riktig, gir de øvrige svarene på prob
 
Innspill fra berørte institusjoner og parter 

rinærinstituttet, til å legge frem sine synspunkter på det mandatet gruppen had
tementet.  
 
Rektor Lars Moe ved NVH minnet om alvoret i gruppens mandat: det man er 
rede er veterinærmedisinens faglige fremtid i Norge. NVHs overordnede oppga
menneskers helse og sikre et godt dyrevern

visning er forankret i fagområdene veterinærmedisinske basalfag, havbruk og 
mattrygghet, miljø og økosystemhelse, produksjonsdyr og sports- og familied
nede perspektivet er komparativ veterinærmedisin.  
 
I et 15-20 års perspektiv ser høyskolen følgende store utfordringer: utvikle små
Sandnes slik at det kan ta større ansvar for undervisningen på produksjonsdyr
danningen i tråd med de intensjoner som ligger i ”Kvalitetsreformen”; utdype
sjonale forskningssamarbeidet (Medcoast, FUGE); og endelig utvikle nye m
kandidater med annen bakgrunn enn veterinærmedisin. Plasseringen på Ada
synes gunstig. Rektor Moe pekte på at det i lang tid systematisk har blitt byg
tende veterinærmedisin
tens Dyrehelsetilsyn og Næringsmiddeltilsynet. Samarbeidet er i mange tilfel
gjennom professor II-ordninger. Ullevål Sykehus er i nærheten, og Rikshos
sitetet i Oslo og andre viktige samarbeidspartnere. Man har også bygget opp e
klinikkvirksomhet – et ”dyrenes rikshospital” – som er godt innarbeidet og besk
betydelig antall mennesker. 
 
Den veterinærmedisinske virksomheten i Norge er liten, men den er relativt g
Adamstua og strategisk velplassert innenfor et større biomedisinsk forskningsm
skolen står imidlertid overfor en del utfordringer som følge av

Østlandet. Det er også en trend med færre behandlinger av enkeltdyr. Det er i d
spektivet man ser behovet for å utvikle avdelingen i Sandnes, der dyretettheten f
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allianse med NLH og inngår i den såkalte trippelalliansen mellom UiO, NLH 
samarbeider også med Universitetet i Bergen, Norges Fiskerihøgskole i Tromsø
instituttet i Bergen og Matforsk og Akvaforsk, begge på Ås. Tyngden i samarb
mot institusjoner i nærområdet – i volum utgjør forskningssamarbeidet med N
Rektor Moe kunne derfor ikke se noen stor gevinst for veterinærmedisinen ved å
tusjonen til Ås. Derimot kunne han se stor nytte av et tettere samarbeide med U
eventuell organisering som et fakultet under UiO. En slik universitetstilknytni
det vanligste i Europa, ca. 80% av utdanningene er organisert slik. En samo

og NVH. Man 
, Ernærings-

eidet er likevel 
LH bare 16%. 

 flytte insti-
iO, også en 

ng er også langt 
rganisering med 

landbruksutdanninger kjenner man bare fra Sverige, Danmark og enkelte land i Øst-Europa 
 som NVH. 

siliteter for 
ng på utvik-

r store produksjons-
dyr på Adamstua. I stedet ønsker man å få bygget et mindre klinikksenter i tilknytning til den 

andnes. Høy-
rkitekt. 

Rektor Knut Hove ved NLH pekte på at ”grønne utdanninger” nå hadde en unik mulighet til 
 for kunnskaps-
tetter seg i 

NLH har en betydelig kompetanse innen natur- og miljøforvaltning, og er godt rustet for å 
rører matvare-
snivået i 

l sammen-
dvendig kvalitet.  

ksjon og mat-
trygghet, akvakultur og –medisin, og bioteknologi og miljøforskning. Her vil det være bety-

es på Ås. Her 
s-miljøet er 
NLH mener 

 det som best 

Rektor ved Universitetet i Oslo var forhindret fra å stille, i hans sted talte prorektor Anne-Brit 
 og de øvrige 
r fem ganger 

titusjonene på 
sjonell genom-

forskning (FUGE), bioinformatikk og marin forskning, i tillegg til det langvarige samarbeidet 
innen medisinske fag og biomedisin. 
 
Universitetet i Oslo er allerede den største utdanningsinstitusjonen i landet, og ønsker ikke å 
vokse ytterligere. Det er derfor ikke noe mål for UiO at NVH skal inngå i universitetet som et 
fakultet. Anne-Brit Kolstø pekte likevel på den satsingen som er gjort i Gaustadbekkdalen, 
som har blitt et kunnskapsmessig kraftsenter på biofagområdet. Her er det er rom for faglig 

(til sammen 12%), mens et lite mindretall (8%) er selvstendige høyskoler slik
 
Når det gjelder det konkrete mandatpunktet om etablering av tilfredsstillende fa
stasjonær undervisning i klinisk veterinærmedisin, pekte rektor Moe nok en ga
lingen i dyreholdet. Det er ikke lenger behov for omfattende fasiliteter fo

eksisterende bygningsmassen, kombinert med en opprustning av avdelingen i S
skolen kunne her presentere et skisseprosjekt utarbeidet av en utenforstående a
 

å trekke til seg politisk oppmerksomhet og nye ressurser. Det er stor interesse
utviklingen innen bioteknologi, bioproduksjon og veterinærmedisin. Dette for
spørsmålet om lokalisering av nytt klinikkbygg for NVH.  
 

møte utfordringene for norsk landbruk fremover, som etter hans syn særlig be
sikkerhet, nullutslipp i matproduksjon og en heving av det generelle kunnskap
næringen. Det er likevel slik at de norske fagmiljøene er svært små i internasjona
heng. Det gjør det nødvendig med harde faglige prioriteringer for å oppnå nø
 
Knut Hove mente mulighetene for Norge særlig ligger på områdene matprodu

delige kompetansesynergier mellom institusjonene, særlig dersom miljøene saml
finnes et senter for fremragende forskning med tyngdepunkt i Akvaforsk, og Å
også en viktig plattform for FUGE. Bioinformatikk er også under oppbygging. 
derfor at en fusjon med NVH og en samlokalisering av virksomheten på Ås er
gavner ”grønn sektor” i Norge på sikt.  
 

Kolstø. Prorektor begynte med å minne om forskjellene i størrelse mellom UiO
institusjonene. Universitetet er mer enn ti ganger så stort som NLH, som igjen e
så stor som NVH. Det hersker imidlertid et godt samarbeidsklima mellom ins
det biofaglige området. Anne-Brit Kolstø pekte her på nye områder som funk
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integrasjon og felles satsinger innen forskningen. I dette perspektivet ligger NVH greit der 
den ligger.  

iljøet. Han 
het i hele 

er et viktig sentrum i norsk matvareproduksjon, og dertil har regio-
nen en til dels betydelig forskning og utvikling som kan være relevant for en 

ehus i regi av 
ndiater med 
Stavanger er 

å risikostyring 
tiv. Av kommer-

 for tverrfaglighet og 
ighet og 

innrettet mot 
ap.  

nne anbefale et komplett flytting av 
NVH til Rogaland. Derimot burde forholdene ligge godt til rette for en utbygging av veteri-

gionen sin sterke 
ærfaglige 

 et slags 
e nasjonale 

skap. Medarbeiderne forvalter en 
ige overvåk-

oonosesenter og er 
ar 300 ansatte, 

an felles bib-

2 rier, hvorav tre 
ygget eller 
t fiskehelse, 

gen i Bergen. Samfunnsøkonomisk vil det være meget lite gunstig 
om Veterinærinstituttet må flytte fra sine lokaler nå, og det er vanskelig å se at gjenbruks-

esiallokaler kan tilsvare byggekostnadene.  

Han fremholdt sterkt at uansett organiseringen av NVH er det viktig for VI at samlokalise-
ringen på Adamstua fortsetter. Derimot synes det å være fornuft i å bygge ut praktisk under-
visning på produksjonsdyr i Sandnes, en aktivitet som også kan trekke veksler på Veterinær-
instituttets avdeling samme sted. 
 
Innspill fra ansatte og studenter 
Arbeidsgruppen hadde også bedt om innspill fra ansatte og studenter ved NVH og NLH.  
 

 
Rektor Per Dahl ved Høgskolen i Stavanger snakket på vegne av Rogalandsm
ønsket en veterinærutdanning med vekt på etikk og dyrehelse, og matvaretrygg
næringskjeden. Rogaland 

veterinærmedisinsk utdanning.  
 
Det drives klinisk medisinsk utdanning og forskning ved Rogaland Sentralsyk
Universitetet i Bergen, det er etablert et forskerakademi som omfatter 100 stipe
arbeidssted ved høyskoler og forskningsinstitutter i regionen. Ved Høgskolen i 
det under utvikling et akuttmedisinsk senter og man har utstrakt kompetanse p
og samfunnssikkerhet, noe som kan ha betydning i et mattrygghetsperspek
sielle aktører fremhevet rektor Dahl særlig bedriften Nutreco, som driver med fiskefôr og har 
en betydelig utviklingsavdeling i området. I regionen har man tradisjon
praksisnærhet som grunnlag for undervisning og forskning. Det fordrer frimod
raushet i forhold til beslektede fagområder. Det samlede forskningsmiljøet er 
relevante næringsområder som olje og mat, og mot innovasjon og entreprenørsk
 
Ressursene er likevel ikke vektige nok til at Per Dahl ku

nærmedisinsk undervisningen på produksjonsdyr og kjøttkontroll. Her har re
side, og et utvidet fokus på dette kjerneområdet tilsier en utvikling av det veterin
miljøet i Rogaland med utgangspunkt i småfeinstituttet i Sandnes.  
 
Direktør Bjørn Næss ved Veterinærinstituttet følte at hans institutt kom ut som
appendiks i mandatet fra departementet. Han minnet om at instituttet har viktig
oppgaver innen forskning, overvåkning, rådgivning og bered
utstrakt kompetanse innen diagnostiske disipliner og epidemologi. Det har vikt
nings- og kontrolloppgaver på vegne av myndighetene, det ivaretar Norsk z
internasjonalt referanselaboratorium for utvalgte dyresykdommer. Instituttet h
derav 100 forskere. Det er videre et tett faglig samarbeid med NVH, bl.a. har m
liotek, og mange ansatte ved VI har også professor II-stilling ved NVH. 
 
Bjørn Næss minnet videre om at instituttet disponerer 20 000m  med laborato
fjerdedeler er plassert i Oslo. Nesten hele denne bygningsmassen er enten nyb
totalrenovert i løpet av 1990-årene. Virksomheten utenfor Oslo er orientert mo
særlig gjelder dette avdelin

verdien for denne typen sp
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Leder i forskerforbundet ved NVH Torleiv Løken understreket at de ansatte l
oppfattet NVH og Veterinærinstituttet som en felles institusjon. For miljøet er 
viktig med nærhet til Veterinærinstituttet på Adamstua. Situasjon for de ansatte v
likevel vanskelig. Arbeidsmiljøet lider under umoderne og dårlig vedlikeholdt
vanskelig å arbeide langsiktig uten at sp

angt på vei 
det overmåte 

ed NVH er 
e lokaler, og det 

ørsmålet om flytting er avgjort. Det er derfor viktig 

tudentene. Det 
ene for under-

dentene mener 
man utnytter 

avdelingen i Sandnes langt bedre når det gjelder undervisning på produksjonsdyr. Samord-
og flytting til 

ukrusts presen-
isjoner for landbrukshøykolen. Også den 

iljø. Rystad 
øgnsstudenter” 

jeutdanninger som 
er enn halv-

skolens budsjett. Det er derfor naturlig å lete etter rasjonaliseringsgevinster i 
bruken av denne infrastrukturen, og her mener NLH det er mye å hente ved en samling av de 

er er det 
anse kan 

nde løsninger 

vild Stenseth ved NLH talte med utgangspunkt i studentenes perspektiv på utdan-
ning og forskning. Hennes ankepunkt mot de nåværende allianseordninger var at studentene 

 til samarbeidet mellom NLH og NVH, særlig på områder som husdyrfag og 
e ønsker en større 

sling av kompetanse mellom utdanningene og forskningsmiljøene. Til slutt understreket 
inst Studenter-

Plenumsdebatten 
itt videre 

Erik Dybing fra Nasjonalt folkehelseinstitutt pekte på det sterke faglige miljøet som var 
bygget opp rundt Veterinærhøgskolen på Adamstua, og behovet for å videreutvikle dette i 
perspektivet mat og helse.  
 
Eivind Liven fra Statens Dyrehelsetilsyn mente at arbeidsgruppen særlig må se på problem-
feltet mattrygghet. På det området har veterinærmedisin en kjernekompetanse, og det er viktig 
å samle de nasjonale ressursene på området. Videre må man klart skille mellom det vitenska-

med en rask avklaring om fremtiden for NVH.  
 
Student Torolf Storsul fra NVH støttet seg på et allmøtevedtak fra veterinærs
viktige for arbeidsgruppen må være å holde fokus på faglige forhold og ramm
visning og forskning, og det faglige nettverk som høyskolen er en del av. Stu
den naturlige konklusjon er at utdanningen blir værende på Adamstua, men at 

ningsgevinstene som eventuelt skulle komme ved en sammenslåing med NLH 
Ås, kan tas ut i gode samarbeidsallianser. 
 
Leder i Forskerforbundet ved NLH Sigurd Rystad tok utgangspunkt i Lars A
tasjon, som han mente innholdt gode og riktige v
veterinærmedisinske utdanningen vil ha glede av å være del av et vitalisert Ås-m
understreket sterkt betydningen av det gode læringsmiljøet på Ås, med ”held
som bruker all sin energi på studier og studentaktiviteter. 
 
NLH har likevel en del problemer av mer strukturell art. Den tilbyr små nis
trenger en omfattende og kostbar infrastruktur. Infrastrukturkostnader utgjør m
parten av høy

”grønne miljøene” på Ås. Ikke minst for å unngå ytterligere infrastrukturkostnad
viktig å unngå flere administrative nivåer over NLH. En utdypet strategisk alli
imidlertid være en vei utenom ”tvangsekteskap”, men det forutsetter forplikte
fra begge parter. 
 
Student Ing

merker for lite
akvakultur, og i noe mindre grad matvitenskap og bioteknologi. Studenten
utvek
Stenseth at Ås er et fint sted å studere: man har frisk luft, fjøslukt og ikke m
samfunnet! 
 

I den avsluttende plenumsdebatten mottok arbeidsgruppen mange innspill til s
arbeid.  
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pelige og næringsinteresser. Plasseringen av klinikkbygget kan ikke være det viktigste, men å 
legge grunnlaget for en langsiktig utvikling av et sterkt fagmiljø.  

s og utvikles 
smarkedet. Det 

g en levedyktig men skjør veterinærutdanning på Adamstua, og denne bør ikke assimi-
leres inn i det landbruksfaglige miljøet. Det viktige er etter hans syn å bevare utdanningens 

t plantehelse, 
seg innenfor 
et innebærer en 

dreining mot forebygging snarere enn ettertids kontroll av kvaliteten på matvarer. Mattrygg-
iddelhy-

ndbruksfag.  

sterkest mulig 
sdyr- og hav-

snæringene. Her er man avhengig av kandidater fra begge fagmiljøer. God dyrehelse er et 
konkurransefortrinn for Norge på matområdet. Det er viktig å fjerne årsakene til sykdom, og 

n felles ledelse 
 utnyttes best 

 
 er gjort fra VIs 
e som ble belagt 

nte det ville bety en alvorlig svekkelse av 
fagmiljøet dersom NVH og VI lokaliseres hver for seg.  

er som ble 
d en klar an-

Hogne Vik fra Matforsk fremhevet behovene og mulighetene i norsk næringsmiddelindustri. 
erksomhet mot 

e ligger 
demiske mil-

 matvareproduk-

Harald Waldeland fra NVHs avdeling i Sandnes tok utgangspunkt i søkningen til ulike 
for å arbeide 

med produksjonsdyr. Samtidig er dette et fagfelt i sterk endring. Individbehandlingen går 
tilbake, mens det i større grad legges vekt på å utrede hele besetninger. Utdanning rettet mot 
produksjonsdyr bør derfor plasseres i et område med høy dyretetthet, slik som Rogalands-
regionen. Uavhengig av plassering av klinikkbygg på Ås eller Adamstua vil det derfor være et 
stort behov for å bygge ut den eksitserende virksomheten i Sandnes. 
 
Bjarne Bråstad fra NLH mente at fagmiljøet på Ås kan spille en viktig rolle i en moderne 
veterinærutdanning. Landbrukshøgskolen tilbyr bl.a. forskningsbasert undervisning innenfor 

 
Halvor Hektoen fra Veterinærforeningen påpekte at utdanningen må organisere
slik at yrkesgruppen veterinærer fortsatt vil være konkurransedyktige på arbeid
er i da

egenart. 
 
Anne Marte Tronsmo fra NLH sammenlignet veterinærutdanningen med fage
som ble integrert i NLH for 60år siden. Faget har likevel overlevd og utviklet 
rammen av et jordbruksfaglig utdanningsmiljø. Det økede fokus på mattryggh

hetshensyn må være integrert i hele produksjonen, med sterkt fokus på næringsm
giene, og her er det sammenfallende interesser mellom veterinærmedisin og la
 
Sverre Bjørnstad fra GENO sa at som avtager av kandidater ønsket han seg et 
biofaglig og veterinærmedisinsk forskningsmiljø (evt. -er), som kan gå inn i hu
bruk

da er det nødvendig med et tett samarbeid over faggrensene. Det er behov for e
og god organisering av forskningen, som kan sikre at den samlede ressursflyten
mulig. 

Aksel Bernhoft fra Veterinærinstituttet viste til de tunge investeringene som
side på Adamstua, og de tette samarbeidsrelasjonene mellom VI og NVH, no
med en rekke illustrerende talleksempler. Han me

 
Magnus Valland fra Statens næringsmiddeltilsyn viste til de faglige vurdering
gjort forut for lokaliseringen av Mattilsynet, og ba arbeidsgruppen komme me
befaling til myndighetene om å holde dette miljøet samlet. 
 

Vi har en god matproduksjon i Norge, og det har vært atskillig politisk oppm
feltet i den senere tid. Fagmiljøene bør kjenne sin besøkelsestid: det er nå muligheten
der til å hente ressurser til nysatsinger på matområdet. Da trenger vi sterke aka
jøer som kan være utgangspunkt for knoppskyting innenfor kunnskapsbasert
sjon.  
 

faggrupper innenfor veterinærmedisin, og den relativt sett svekkede interessen 
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ernæringsfysiologi og bio-informatikk, områder der det vil være store muligheter for fruktbart 
samspill innenfor rammen av et norsk naturbruksuniversitet.  

nklusjonene 
gge fast, men at 
mere. Det kan 

t å utrede muligheten for at NVH kan bli et fakultet under Universitetet i 
Oslo. Ellers understreket representanten fra NSU at det måtte være verdt å lytte til et samlet 

ten i kommunen, 
og at kommunen på det hjerteligste ønsker velkommen NVH-VI hit. Ås er en vekstkommune i 

arnehageut-

ekte på at avstanden mellom Ås og Oslo bare er 30 kilometer, 
Oslo. Videre er 

les også dersom 

Siste ord i plenumsdebatten gikk til Jessica Kathle fra Universitetet i Oslo. Hun pekte på at 
endigvis er det samme som annen lokalisering, men at 

 ser ikke noe 
iljøet. 

 de syns-
en måtte ta 

syn til så vel veterinærmedisin som husdyrfag og akvafag. Sterke fagmiljøer er en for-
utsetning både for utdanning og forskning, og utredningsgruppen vil nærme seg fagmiljøene 
med all mulig respekt. Samtidig er gruppen seg bevisst at den må tenke langsiktig, og at den 
vil foreta historiske valg. Samtidig åpner den politiske situasjonen, der det er stor oppmerk-
somhet rundt disse spørsmålene, for nye visjoner: gruppen befinner seg i mulighetenes land-
skap. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Befaringer, møter 
 
 
Arbeidsgruppen har lagt stor vekt på å besøke berørte institusjoner og beslektede universiteter 
i våre to naboland Sverige og Danmark. Spesielt for gruppens ikke-veterinærer har dette vært 

 
Nina Solvang fra Norsk studentunion – høgskolene i Oslo mente at de hovedko
som ble trukket i NOU 16:1994 Den grønne grein på kunnskapens tre måtte li
et tettere samarbeid og en eventuell sambruk av lokaler på Ås kan utredes nær
også være fruktbar

veterinærfaglig miljø.  
 
Sissel Gaarder fra Ås kommune sa at NLH allerede er den største virksomhe

Oslo-områdets ytterkant, og der er satt av arealer til boligbygging, nye skoler, b
bygging osv.  
 
Rektor Knut Hove ved NLH p
og at dette ikke kan være noe hinder for et nært samarbeid med Universitetet i 
det klart at undervisningstilbudet i Sandnes må opprettholdes og videreutvik
veterinærutdanningen flyttes til Ås.  
 

endringer i organisering ikke nødv
forsknings- og undervisningsressursene må sees i sin fulle sammenheng. UiO
poeng i å bli større, men vil ellers bidra til en best mulig løsning for hele fagm
 
Oppsummering av oppstartskonferansen 
På vegne av arbeidsgruppen oppsummerte Kirsten Indgjerd Værdal noen av
punktene som hadde kommet frem i løpet av dagen. Hun understreket at grupp
hen
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interessant, nyttig og opplysende. Oppsummeringen av befaringene reflektere
nene selv har valgt å prese

r hva institusjo-
ntere for arbeidsgruppen, og må ikke oppfattes som en gjennom-

gang av disse i hele sin bredde.  

VH på Adamstua den 29. oktober 2002. Vert var rektor Lars Moe, 
og arbeidsgruppen møtte sentrale personer fra høyskolens ledelse, fagpersonale samt to 

0 i teknisk-
ar som 

 utdanninger og 
rganisert i 

rvisningen er 
stitutter: 
isin, og 

or sine institutter. Som 
en av de første utdanningsinstitusjonene i landet vil NVH tilsette instituttstyrere på åremål 

 har nettopp 
klingstrekk de 
id. 

1 nærmere 100 
g dels gjennom 

v institusjonen 
ntet til Utdannings- og forskningsdepartementet. Dette forklarer også 

 veterinærutdan-
erinærutdannin-

de ettersom det 
mer utdannin-

er i tiden frem-
over. I sin presentasjon tok han utgangspunkt i utredningsgruppens mandat, og mente at de 

en at NVH 
tet under Uni-

akt grad felles 
ger enten på 

r nærhet 
(universitetssykehusene, UiO).  
 
Akavamedisin er en stor og økende del av NVHs aktivitet. Etter rektor Lars Moes vurdering 
er fagfeltet den enkeltaktivitet ved NVH som har mest å tape på en flytting av veterinærme-
disin til Ås. Samlet sett er det et slagkraftig miljø for fisk på Østlandsområdet, med tyngde-
punkt på Adamstua (NVH + VI), men man opplever sterk konkurranse om forskningsres-
surser og –prosjekter med tunge miljøer i Bergen og Tromsø, som mener at fiskeforskningen 
naturlig hører til her. Det er et faktum at de ”blå” næringene ser med betydelig skepsis på 

 
 
Befaring ved Norges veterinærhøgskole 
 
Arbeidsgruppen gjestet N

representanter for studentene.  
 
NVH har 430 ordinære studenter og 360 ansatte, herav 160 vitenskapelige og 20
administrative stillinger. . Budsjettet for 2001 var 240 millioner kroner. Institusjonen h
mål å sikre at Norge får den nødvendige veterinærkompetanse gjennom sine
bidra til å sikre trygg mat og god dyrehelse gjennom sin forskning. Forskningen er o
tre grupper: akvamedisin, dyrehelse-mattrygghet, og komparativ medisin. Unde
til nå ivaretatt av 8institutter, men disse vil fra 1. juli 2003 bli samlet i fire storin
basalfag og akvamedisin, mattrygghet og infeksjonsbiologi, produksjonsdyrmed
sports- og familiedyrmedisin. NVH har også valgt en ny ledermodell f

etter en ekstern utlysning (tilsatte ved institusjonen kan selvsagt også søke). NVH
gjennomført en større strategiprosess der man har forsøkt å beskrive faglige utvi
neste 15-20 år. Scenarioarbeidet danner basis for høyskolens videre strategiarbe
 
Til å være en utdanningsinstitusjon har NVH uvanlig stor andel inntekter, i 200
mill. kroner. Disse stammer dels fra oppdrag (forskning, laboratorietjenester) o
drift av dyrehospitalet. Egeninntekten utgjør 43% av totalbudsjettet. NVH mener det ikke kan 
være tvil om at budsjettbevilgningene har gått ned som følge av overføringen a
fra Landbruksdeparteme
den høye andelen egeninntekter. Et annet viktig forhold er at alle utgifter for
ningen er synlige i NVHs budsjetter. Hospitaldriften som danner basis for vet
gen er i sin helhet oppført på NVHs budsjett, noe som virker kostnadsdriven
her inngår utgifter til driften av ”dyrenes rikshospital” som bare indirekte kom
gen og forskningen til gode.  
 
Rektor Lars Moe la ikke skjul på at man stod overfor betydelige utfordring

alternativene som best uttrykte det veterinærmedisinske miljøets behov var ent
fortsatte som selvstendig høyskole som i dag, eller ble organisert som et fakul
versitetet i Oslo. Dette ut fra at veterinærmedisin har nært slektskap og i utstr
kunnskapsgrunnlag med humanmedisin, og at NVHs samarbeidspartnere lig
Adamstua (Veterinærinstituttet, Statens Næringsmiddeltilsyn) eller i umiddelba
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kulturen innenfor ”grønn” sektor. Særlig er man kritiske til den sterke avhengi
sidier og beskyttende importhindringer. Ikke minst er dette et uttrykk for pe
lene mellom en sterkt eksportrettet næring som fiskeri og havbruk og en mer 
næring som norsk landbruk, med vekt på selvforsyning og matvaresikkerhet. St
organiseringen og plasseringen av Mattilsynet brakte mange av disse konflikten
flaten. Dersom NVH blir flyttet 

gheten av sub-
rspektivforskjel-

innadvendt 
riden rundt 
e til over-

til Ås, kan det bre seg en oppfatning om at veterinærmedisin 
er blitt klistret enda nærmere til ”grønn” sektor, og dermed vil bli mindre interessant som 

oblematikken 
nenfor under-

ktivt. Sisteåret i 
krittet fullt ut 

 forventes at 
ring, så her vil man 

terinærutdanningene i NOVA-samarbeidet. NVHs 
 og mattrygghet, 
nter.  

d på 1920-
user blant annet 

ersoner. 
 og tilfreds-

yr, er for trange 
 til dyrehospital.  

lstendig nedslitte, 
n hvordan stadige 

 ført til at kom-
t er uoversiktlige og ulogiske, og formodentlig også lite 

hensiktsmessige. Administrasjonen og rektoratet holder til i den gamle hovedbygningen. 
en demonstra-
te”). Det 
itt formål. De 

mer en 

ning og er 
nikken for 

produksjonsdyr. Forholdene her er under enhver kritikk – lokalene har ikke på lange tider 
isnings-

formål, og er heller ikke egnet til oppstalling av dyr. Blant annet er gjødselhåndteringen svært 
tungvint og de hygieniske forholdene neppe etter forskriftene. Det mangler også garderober 
for studentene. Det vil ikke være mulig å avhjelpe dette uten å foreta ødeleggende inngrep i 
bygningen. Den kan imidlertid bygges om til andre undervisningsformål dersom produksjons-
dyrklinikken flyttes. Bevaringshensyn setter likevel grenser for fremtidig bruk av bygningen. 
 
I den høyre (nordre) sidebygningen ligger klinikken for sportsdyr (hester). Denne er sam-
menbygget med den mer moderne klinikken for familiedyr. Lokalene bærer preg av hard bruk 

samarbeidspartner for ”blå” næringer.  
 
Et sentralt spørsmål i det nevnte scenariearbeidet ved institusjonen er dyretallpr
på Østlandet. Det kan bli behov for utvidet bruk av Småfeinstituttet i Sandnes in
visningen på produksjonsdyr. NVH ønsker å bruke NOVA-samarbeidet mer a
veterinærutdanningen er under omlegging, og ventelig vil det (uten at man tar s
med linjedeling av utdanningen) åpnes for større faglig fordypning. Det kan ikke
NVH selv kan dekke kompetansebehovet innen enhver mulig spesialise
satse på større utveksling med de øvrige ve
fremste bidrag til samarbeidet vil være innenfor akvamedisin, småfeforskning
der man oppfatter seg å være ledende i Norden og gjerne vil ta imot flere stude
 
Norges veterinærhøgskoles lokaler 
NVHs disponerer i dag 35 900 kvm på Adamstua. De eldste bygningene ble byg
tallet. Den siste bygningen som ble oppført var innflyttingsklart i 1996, og h
NVHs bibliotek, laboratorier for VI og et stort auditorium med plass for ca 180 p
NVHs bygninger er av varierende kvalitet. En del bygninger har blitt oppgradert
stiller dagens krav. Andre, og spesielt de som huser klinikker for produksjonsd
og de tilfredsstiller ikke dagens krav til hygiene og arbeidsmiljø og krav
 
Arbeidsgruppen fikk se lokaler som var alt fra moderne og vel tjenlige til ful
umoderne og ikke lenger tjenlige til sine formål. På overordnet nivå ser e
omdisponeringer og flikkverk innenfor den eksisterende bygningsmassen har
munikasjonslinjene i anlegge

Deler av undervisningen foregår også her (vesentlig auditorier, men også no
sjonsrom). Bygningen er bevaringsverdig (oppført på Byantikvarens ”gule lis
umiddelbare inntrykket er at bygningen er i god stand og fortsatt brukbar til s
arkitektoniske kvalitetene forlener dessuten høyskolen den verdighet som tilkom
akademisk utdanningsinstitusjon.  
 
De to opprinnelige sidebygningene utgjør en viktig del av anleggets helhetsvirk
følgelig også bevaringsverdige. I den venstre (søndre) sidebygningen ligger kli

vært hensiktsmessige, verken for veterinærmedisinsk virksomhet eller til underv
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og mangelfullt vedlikehold, men er lyse og romslige med brukbare arbeidsforho
gruppen fikk se en nyinnredet operasjonssal som viser mulighetene innenfor
bygningen dersom man satser på en oppgradering. Bygningen som rommer klin
familiedyr er forholdsvis ny, men bærer allerede preg å ha vært ombygget flere
kevis og delt. Interiørene har derfor få arkitektoniske kvaliteter, samtidig som
ken av publikum og deres dyr gir betydelig slitasje. Det er behov for ombyggi
dering etter en s

ld. Arbeids-
 den eksisterende 

ikken for 
 ganger, styk-

 den store trafik-
ng og oppgra-

amlet plan dersom standarden skal heves til et fullgodt nivå. At de ansatte 
opplever forholdene som gode sier mer om de øvrige lokalene ved NVH enn om denne byg-

runder akva-
e arbeids-

ning 12 og 13 
g 13 ble opp-

g å vedlikeholde). 
ning, som sammen med eksisterende 

rutdanningen. 
il ca. 3500 

ntes hensikts-
ar delvis plas-

ningen på 
te fullt bruk-

iblioteket holder også til i en ny bygning, i lyse og innbydende lokaler. Dette 
betjener også Veterinærinstituttet og de øvrige virksomhetene på området, og har felles foajé 

len har full 
, og en brukbar 
ykket også her 

ngitt her, må ikke 
et henvises i 

apporten fra Statsbygg (se vedlegg). Gruppens inntrykk er at en del av de lokalene 
som NVH har i dag, herunder hovedbygningen, synes å være egnet for forsknings- og under-
visningsformål og fortsatt er brukbare dersom de pusses opp. Den nyeste delen av klinikken 

omgripende modernisering og oppgradering. For 
produksjonsdyrklinikken og delvis hesteklinikken er situasjonen prekær, og må avhjelpes 

en innen dette 

 
Befaring ved Institutt for småfeforskning, Sandnes 
 
Arbeidsgruppens leder, medlemmet Bjarne Aalvik og sekretæren besøkte Institutt for småfe-
forskning i Sandnes den 12. desember 2002. Vert var instituttstyrer Harald Waldeland, og 
arbeidsgruppens utsendte traff ansatte ved instituttet, Veterinærinstituttets avdeling i Roga-
land, Statens dyrehelsetilsyn, Fylkesveterinæren, mulige samarbeidspartnere innen fiske-
oppdrett i Rogaland og representanter for Sandnes kommune.  

ningen isolert sett.  
 
Det finnes også andre lokaler for oppstalling av dyr og forsøksvirksomhet, he
rium for fisk, men av hensyn til sikkerhet / smittevern og dyrevelferd kunne ikk
gruppen besiktige disse. Høyskolens egen bedømmelse var at dyrestallene i byg
ikke lenger er tjenelige og til dels i meget dårlig bygningsmessig stand (bygnin
ført på 1950-tallet i lette materialer og er som følge av byggemåten vanskeli
Disse er derfor foreslått revet og erstattet med en ny byg
lokaler etter høyskolens syn vil utgjøre et fullverdig klinikksenter for veterinæ
Et forprosjekt er utarbeidet av en uavhengig arkitekt, og byggebehovet anslås t
kvm. Arbeidsgruppen har fått dette kostnadsvurdert av Statsbygg. 
 
Gruppen fikk se flere laboratorier til bruk i forskning og undervisning som sy
messige og funksjonelle, og som de ansatte selv var godt fornøyd med. Disse v
sert i nye bygninger langs Sognsveien og dels i den rehabiliterte gamle skolebyg
Lindern. Sistnevnte lå noe avsondret fra resten av høyskolen, men ellers var det
bare lokaler. B

med nabobygningen, der Statens næringsmiddeltilsyn holder til. Veterinærhøyko
dekning av lesesalsplasser for sine studenter (hvert kull disponerer en lesesal)
kantine for studenter og ansatte i en moderne sidebygning, selv om førsteinntr
var noe forlorent.  
 
De flyktige inntrykkene arbeidsgruppen fikk ved omvisningen og som er gje
oppfattes som noen bygningsteknisk gjennomgang av anlegget på Adamstua. D
stedet til r

kan også bli tjenlige dersom den får en gjenn

umiddelbart dersom det overhode skal være mulig å opprettholde undervisning
fagområdet.  
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Professor Harald Waldeland redegjorde for virksomheten ved ISf. Institu
NVH først i 1991. Tidligere var den en egen institusjon under navnet Statens ve
forsøksgård for småfe, som ble opprettet i 1942. Instituttet disponerer en eiendo
og er samlokalisert med VI-Rogaland, Statens dyrehelsetilsyn og Fylkesveter
veterinære senter på Høyland rett utenfor Sandnes sentrum. Man undersøker 
synets regionkontor også kan få plass på området, men det vil kreve nybygg. L
tegnes som velegnede. Hoveddelen av laboratoriene er plassert i et nybygg
1600 kvm. Fra samme tid stammer et spesialromsbygg på ca 380 kvm og ett
på ca 100 kvm. Det finnes også et eldre laboratorium på 550 kvm, et større forsø
driftsbygning fra 1960-tallet, som delvis er ominnredet med isolater, finansier
forskningsråd for sau med smittsomme sykdommer (scrapie). Man har 180 vint
som brukes i 

ttet ble en del av 
terinære 
m på 650 da, 

inæren i Statens 
nå om Mattil-

okalene be-
 fra 1993 på ca. 

 operasjonsbygg 
ksfjøs/ 

t av Norges 
erforede sauer 

forsøksvirksomheten, og åtte vinterforede okser ”attåt”, som blir betjent av et 
relativt omfattende gardsbruk. En eldre prestebolig er ombygget til leiligheter/internat med 

itenskapelige 

n dette er i det 
ng om småfe her: 

dte dyr, syk-
oppført i 1993 er 
t man ved insti-

t tilbud på 
troll av storfe (ved å 

slakteriet i Egersund) og fordypningsoppgaver mot produksjonsdyr. Innen en halv 
times kjøring fra Sandnes finnes det 31 praktiserende veterinærer, og det store flertallet av 

ser også gode 
 I dag er det mest 

lass ved 

er denne 
rt det domi-
ipendiater. 

t for forskning på sau. I tillegg til egen forsøksflokk finnes 
savdeling for syke 

som beskjef-
land og Oslo. I 
t (patologi) 

g er etter eget 
skjønn en kostnadseffektiv institusjon.  

På spørsmål fra arbeidsgruppens leder svarte Martha J. Ulvung at ISf var lite integrert i 
undervisningen og forskningen ved det øvrige NVH. Etter omorganiseringen av NVH sentralt 
vil instituttet inngå som en fagseksjon under institutt for produksjonsdyrsykdommer, og man 
var meget spent på hvilke konsekvenser det kunne få for virksomheten. Aktiviteten ved ISf er 
i dag nær et minimum av hva som er nødvendig for å opprettholde kvalitativ god forskning. 
 
Varaordfører Steinar Ims i Sandnes kommune redegjorde kort for kommunens holdning og 
gjeldende reguleringsbestemmelser. Han kunne ikke se at det var noe i veien for en videre ut-

plass for inntil 11 studenter og fire gjesteforskere. ISf har 13 ansatte, herav tre v
(to professorer).  
 
Inntil nylig inngikk et opphold ved ISf i grunnutdanningen for veterinærer, me
siste sløyfet av økonomiske grunner. Studentene fikk tidligere all undervisni
obduksjon, undersøkelse og behandling av innsendte dyr, operasjoner på innsen
dom på egen flokk, drektighetsundersøkelse og lamming. Lokalene som ble 
delvis ment for denne undervisningen og utnyttes ikke i dag. ISf mener selv a
tuttet og i samarbeid med lokale veterinærer i Rogaland, kan gi studenter et god
småfesykdommer, praktisk kjøttkontroll, inseminasjon og drektighetskon
utnytte 

disse har sagt seg villige til å ta i mot studenter i ambulatorisk praksis. Man 
muligheter for samarbeid med havbruksnæringen, som er økende i regionen.
enkelte NOVA-studenter og stipendiater som har studieopphold eller arbeidsp
instituttet. 
 
Professor Martha J. Ulvund redegjorde for forskningen ved ISf. I all hovedsak 
rettet mot sykdom på sau, og i de senere årene har prionforskning (scrapie) væ
nerende feltet. 5 årsverk er beskjeftiget med prionforskning, herav fire NFR-st
Instituttet er strategisk velplasser
20% av bestanden av sau i Norge innen kort rekkevidde. Man har isolasjon
dyr og isolatbokser for smittefarlige dyr, og et laboratorium for klinisk patologi 
tiger tre personer. Man samarbeider tett med forskningsmiljøer i Skottland, Hol
Rogaland er de viktigste samarbeidspartnerne Planteforsk (fôr), Sentralsykehuse
og Arkeologisk museum (botanikk). Man har en høy produktivitet pr. ansatt, o
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bygging av Statens veterinære senter på Høyland, og sa at kommunen ville vær
kommende i så måte. Han forsikret også at senteret også fremove

e meget imøte-
r vil bli liggende i et landlig 

miljø, ettersom området rundt er regulert til jordbruks- og rekreasjonsformål. 

å Sandnes. 
kker man 
 syd for Åkra-

munn og klov-
ed VI-Rogaland, 

n med et forsk-
iteter felles. VI-Rogaland kan eventuelt bidra til under-

visningen, men med bare fire veterinærer er dette svært personavhengig. VI-Rogaland kan 
bulatorisk praksis dersom dette lokaliseres til Sandnes, 

kning rettet mot 

skehelse og 
 ”nye” fiskesorter 

rskning er rettet 
inn mot akvamiljø, med spesielt fokus på forurensingsproblematikken. Rogalandsforsknings 

iskevaksiner. 
co Aquaculture 

e fra ISf i 

erdam og 
n i Norge rettet 
g omsetter for 74 

ner fra Norges 
rektoratets er-
dspartnere. I 

 et pilotanlegg 
 at oppdretts-

å matvare-
 synspunktene til ulike pressgrupper. 

EU forholder seg kun til publiserte forskningsresultater når man fastsetter sitt regelverk. 
n ekstern 

or Aquaculture 
Competence på Hjelmeland nord for Stavanger. Samarbeidspartnere er Nasjonalt institutt for 
ernærings- og sjømatforskning (tidl. Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt), Veterinærinsti-
tuttet, NVH og Høgskolen i Stavanger. Her arbeider man etter prinsippet om åpenhet i forsk-
ningen og er meget interessert i å motta studenter og stipendiater. 
 
Solveig M.R. Nygaard er havbruksveterinær i privat praksis (Fiskehelse og Miljø AS), og har 
tatt i mot og veiledet veterinærstudenter i havbruk. Ut fra sin erfaring understreket hun at 
studentene har behov for å se alle produksjonstrinn i moderne akvakultur, fra behandling av 

 
Veterinærinstituttet i Rogaland 
Laboratoriestyrer Ingvar Solberg presenterte Veterinærinstituttets virksomhet p
VI-Rogaland er et diagnoselaboratorium for sykdom på dyr. For dyr på land de
Rogaland og Agder, mens man for fisk har ansvaret for Rogaland og Hordaland
fjorden. Oppgavene er sykdomsovervåkning og -kontroll, sykdomsberedskap (
syke etc.) og opplysnings- og veiledningsvirksomhet. 16 personer arbeider v
herav 4 veterinærer. Praktisk og faglig har man stor nytte av samlokaliseringe
ningsmiljø som ISf, med flere fasil

også yte støttefunksjoner for en am
som for eksempel obduksjon og patologi. 
 
Havbruk og fiskehelsearbeid i Rogaland 
Arbeidsgruppen var spesielt interessert i mulighetene for undervisning og fors
havbruk og fiskehelse i Rogaland. I den anledning hadde man invitert forsker Trygve Berg 
Lea, Nutreco Aquaculture Research Center, og veterinær Solveig Nygaard, Fi
miljø AS. I Rogaland er det 54 konsesjoner til oppdrett av matfisk, herunder
som torsk, kveite, piggvar m.m, og skjelldyrking (blåskjell, kamskjell og østers). Det landes 
også betydelige kvanta fisk i fylket. Deler av virksomheten ved Rogalandsfo

Biosentrum arbeider bl.a. med biopolymerer, enzymer, fôr, startkulturer og f
Betydelige forskningsmiljøer finnes også hos kommersielle aktører som Nutre
Research Center og NorAqua Innovation. Alle disse aktørene er innen rekkevidd
Sandnes. 
 
Nutreco ARC inngår i et verdensomspennende konsern med hovedkontor i Amst
interesser innenfor forproduksjon til fisk, svin og fjørfe. Forskningsaktivitete
mot fisk er samlet i Aquaculture Research Center, som omfatter 60 årsverk o
millioner kroner. Her inngår også en forskningsbevilgning på 10 millioner kro
forskningsråd. Forskningssamarbeidet er særlig med NVH, VI og Fiskeridi
næringsinstitutt i Bergen, samt Akvaforsk på Ås og internasjonale samarbei
tillegg til en forskningsstasjon omfatter virksomheten en småskala forfabrikk og
for oppdrett, Lerang forsøkanlegg for fiskeoppdrett. Trygve Berg Lea fortalte
industrien må forholde seg til et stadig mer komplisert regelverk innenfor EU p
trygghet, som reflekterer kundeforventninger til mat og

Nutreco har derfor gjennom to datterselskap (Marine Harvest og Skretting) og e
samarbeidspartner (AKVASmart) opprettet et eget forskningssenter – Center f
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stamfisk til kontroll av ferdig produkt. Det er hos praktiserende veterinærer at st
få opplæring i praktisk fiskehelsearbeid. Etter hennes syn hadde studentene et br
lag fra NVH, men det er viktig å være klar over at produksjonen i havbruket vari
hele sesongen. Arbeidsoppgavene for en havbruksveterinær er ikke de samme 
som i mai-juni, og studentene har følgelig behov for å følge praksis gjennom et 
hvert har man lagt mer vekt på overvåkning og kontroll tidlig i produksjonskjede
fisk og smolt, og mindre på ettertids kontroll av ferdig produkt. I Rogaland har 
fordelen at hele spennet i næringen fra stamfiskanlegg til slakteri finnes innen
avstander, og at veterinærene på feltet er interessert i å ta imot studenter. Noe re
likevel godta, ettersom myndighetene ideelt sett mener det skal være fem k
hvert anlegg

udentene kan 
ukbart grunn-
erer gjennom 

i januar-februar 
helt år. Etter 
n, på stam-

man den store 
for relativt korte 

ising må man 
ilometer mellom 

 og i hvert fall ikke mindre enn to. Ut fra beliggenheten til oppdrettsanleggene og 
kommunikasjon i Rogaland er internatet ved ISf forholdsvis gunstig lokalisert også med 

 

irektør Bjørn 
stituttet. Det er et nært faglig samarbeid på forskningssiden mellom VI 

og NVH, mindre på undervisningssiden. Instituttets oppdrag fra samfunnet er overvåking, 
somheten har 
 mattrygghet, 

e spesialiteter 
n. På spørsmål 

s at et nærmere 
t fire fellesav-

g å få høyskolens 
. Prioriteringen av 

kke ble gjen-
 de to institu-

dervisningen på 
 og vilt. 

jørt. For 
Veterinærinstituttet er det viktig å holde dette miljøet mest mulig samlet. Etter hans vurdering 

nnet på grunn av 
tuttet, UiO og 

rare delen. Dersom 
lir værende på 

ed. For VI vil 
den klart mest uheldige løsningen være at begge institusjonene flyttes til Ås.  
 
Faglig sett er Norge ledende i verden på fiskehelse. Dette er naturlig ettersom fisken etter 
hvert har blitt Norges ledende ”husdyr”, men Ås er etter Bjørn Næss’ skjønn et blindspor i 
forhold til fisk. Ås er landbruk, og landbruk er ikke fisk. For Veterinærinstituttets del 
henlegges større deler av virksomheten rettet mot fisk til Bergen, der man har naturlige 
samarbeidspartnere i Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt, 
Universitetet i Bergen og Haukeland sykehus. Oppgaven som referanselaboratorium på 

hensyn på fisk. 

 
Møte med Veterinærinstituttet 
 
Arbeidsgruppens leder og sekretæren hadde den 17. oktober 2002 et møte med d
Næss ved Veterinærin

beredskap og forskning på det veterinærmedisinske området, og ca. 75% av virk
karakter av forvaltningsstøtte mot myndighetene. Oppgavene er knyttet opp mot
dyre-, fiske- og skjellhelse. 
 
Noen av forskerne ved Veterinærinstituttet underviser ved NVH innenfor enkelt
(bl.a. fjørfe og vilt), og flere ansatte ved instituttet har II-stillinger ved høyskole
om det hadde vært naturlig å slå sammen de to institusjonene svarte Bjørn Næs
samarbeide har vært forsøkt tidligere, på 1970-tallet. Det ble den gang opprette
delinger som var samlokalisert. I praksis viste det seg imidlertid vanskeli
”undervisningskultur” til å fungere sammen med i instituttets ”kundekultur”
oppgaver var ulik, og VI kunne ikke leve med at viktige oppdrag med tidspress i
nomført fordi undervisningsoppgaver hadde forrang. Hovedsamarbeidet mellom
sjonene er på forskningssiden, og Veterinærinstituttet har mindre å hente i un
grunnutdanningen. Samarbeidet fungerer imidlertid godt når det gjelder fjørfe
 
Bjørn Næss understreket at det veterinærmedisinske miljøet i Norge er lite og sk

har så vel høyskolen som instituttet en god plassering der de er i dag, blant a
nærhet til de medisinske institusjonene og tilsynene, slik som Folkehelseinsti
sykehusene. VI er klart mer orientert i medisinsk retning enn mot den ag
de to institusjonene blir lagt til ulike steder (NVH flytter til Ås, mens VI b
Adamstua) vil det medføre en del ulemper for VI, men disse vil være til å leve m
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viktige fiskesykdommer forblir imidlertid ved hovedkontoret i Oslo. Akv
på genetikk, og satsingen på et Senter for fremragende forskning rundt de
utvilsomt riktig vei å gå. Ås-miljøet har likevel liten kunnskap om fiskehelse. M
forskning på fiskefôr etter hvert h

aforsk i Ås er gode 
tte miljøet er 

ye av 
ar gått over til kommersielle aktører som Nutreco/Skretting 

et langt fremme. 

r 4 000 kvm 
orlige 

legemidler etc), 9 000 
kvm andre laboratorier (klasse 2), 3 000 kvm kontorer og 6 000 kvm fellesarealer. Ca 90% av 

et etter 1996 og holder internasjonal standard. 
 

t Hove, og 
n, fagpersonale 

01 et årsbudsjett 
injer. I tillegg 

bidra til å sikre 
nternasjonalt 

ap, teknologi og 
øte samfunnets behov for handlingsrettet kunnskap. Høyskolene har de 

siste årene klart å opprettholde studenttallet, men søkningen har vist en dreining fra de tradi-
rogram innen-

g etterspør-
ningene 

som hånd i 
s visjon er å 

aftsentrum på 
unne innpas-

. NLH ønsket å integrere utdanningene mest mulig 
for å dra maksimal nytte av de ulike fagområdene innenfor sektoren. Knut Hoves vurdering er 

er. Dersom 
ger vil det etter 

ærmedisin er 
ellom gener, 

ernæring og miljø her påvirkning på alle nivåer i næringskjeden, også mennesket, er nød-
vendig i arbeidet med så vel friske som syke dyr.  
 
Slik Knut Hove ser det, må så vel produksjonsbiologer (jord-, plante- og husdyrvitenskap), 
næringsmiddelteknologer og veterinærmedisinere inngå i kompetansekjeden for matproduk-
sjon. En slik samlet kompetanse kan gi store samfunnsgevinster innen dyrehold og produksjon 
av ”trygg mat”. I dag utdanner NLH produksjonsbiologer og næringsmiddelteknologer, mens 
NVH utdanner veterinærmedisinere. Det er etter Knut Hoves vurdering store samordnings-

og EWOS, som er meg
 
Veterinærinstituttets lokaler 
Veterinærinstituttet disponerer i dag 22 000 kvm på Adamstua. Av dette utgjø
spesiallaboratorier (klasse 3 laboratorier [laboratorier egnet til å arbeide med alv
smittsomme dyresykdommer og zoonoser], arealer for produksjon av 

lokalene er oppgradert eller nybygg

 
Befaring ved Norges landbrukshøgskole 
 
Arbeidsgruppen besøkte NLH på Ås den 5. november 2002. Vert var rektor Knu
arbeidsgruppen møtte sentrale personer fra høyskolens ledelse, administrasjo
og en representant for studentene. 
 
NLH har ca. 850 ansatte, hvorav 400 i vitenskapelige stillinger, og hadde i 20
på 350 millioner kroner. I 2002 er det registrert 2200 studenter fordelt på 9 l
kommer 250 doktorgradsstudenter. NLHs visjon er gjennom sin virksomhet å 
livsgrunnlaget til dagens og fremtidens generasjoner, fremstå som et ledende i
utdannings- og forskningsmiljø med vekt på samvirke mellom naturvitensk
samfunnsfag og m

sjonelle landbruksfagene (jord, planter, husdyr, skog) til mer generelle studiep
for økonomi og realfag. Også innenfor de enkelte fag har man forsøkt tilpasse se
selen ved å gjøre utdanningene bredere og mer generelle enn det landbruksutdan
tradisjonelt har vært. 
 
Fra rektor Knut Hoves ståsted passer en fusjon med Norges veterinærhøyskole 
hanske med ambisjonen om å utvikle kompetansekjeden ”fra jord til bord”. NLH
samordne landbrukets kunnskapssystem i et forsknings- og utdanningsmessig kr
Ås. Rektor Knut Hove presenterte en skisse til hvordan veterinærutdanningen k
ses i et fremtidig ”grønt” universitetsmiljø

at moderne biologi og veterinærmedisin (og humanmedisin) konvergerer mer og m
man organiserer veterinærutdanningen sammen med andre biofaglige utdannin
hans mening gi øket slagkraft på hele fagområdet. Produksjonsbiologi og veterin
etter Knut Hoves mening uløselig knyttet sammen; en forståelse av samspillet m
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gevinster ved å samle disse utdanningene. Samtidig er det en faglig tilnærm
biologi, informatikk og medisinsk forskning. Utviklingen innen den biologisk
grunnforskning på Ås har ført til et godt forskningssamarbeid med medisinsk
som veterinærmedisin også vil kunne dra nytte av. Det blir altså, i følge Ås-

ing mellom 
-genetiske 
e miljøer, noe 

miljøet, ingen 
ytter til Ås! 

 og havbruk. 
produksjon, en 

anse på områdene 
iviteten for å 

å styrke 
 motor for 

forsk og Matforsk 
finnes allerede på Ås og er godt innarbeidet på markedet for oppdragsforskning. 20% av Mat-

oen svekkelse 
til Ås. 

nomgang av så 
e minst være 

ringsalternativ man velger. NLHs fortrukne alternativ er flytting 
av hele Adamstua-miljøet til Ås. Mindre gunstig vil være ulike studiesteder, enten med kli-

 av modell vil 
ng av høyskolen 

asjonsmodell. 
gen kan sam-
or at den 

 unntak av 
iseres som en 

3+3-modell der cand.med.vet-graden er en treårig påbygging på en biofaglig bachelorgrad. 
helornivå, 

 veterinærut-
dre rekruttering 
stergrader som 

re interessante for de studentene som ikke får plass på veterinærutdanningen. 

nstitusjonen, der 
tdanningen?) 

r det reelt sett 
akultet eller 

 
Samarbeid med instituttsektoren på Ås 
Våren 2001 etablerte NLH og Matforsk en strategisk allianse (”Matalliansen”). Alliansens 
innsatsområder omfatter kandidat- og forskerutdanning, oppdrags- og konsulentvirksomhet, 
etter- og videreutdanning og forskning finansiert over basisbevilgningen. Gjennom koordi-
nering og felles utnyttelse av institusjonenes samlede ressurser skal en framstå som Matsek-
torens foretrukne kunnskapsleverandør og holde et høyt internasjonalt nivå innen definerte 

avskjæring av samarbeidet mellom medisin og veterinærmedisin om NVH  fl
 
Etter NLHs syn er det et nært slektskap mellom bioproduksjon innen landbruk
Landbruksmiljøene har lang erfaring når det gjelder alle sider ved biologisk 
kompetanse som havbruksnæringen trenger. Spesielt har man spisskompet
avl, ernæring og miljørelasjoner.. Landbruket på sin side trenger havbruksakt
veie opp en forventet reduksjon i landbrukssektoren i Norge, for eksempel ved 
landbruksnæringens muligheter som fôrprodusent. Havbruket vil få en rolle som
videreføring av den samlede bioproduksjonskompetansen i Norge. Akva

forsks omsetning gjelder forskning på fisk. NLH kan ikke se at det vil innbære n
av det samlede fiskeforskningsmiljøet på Østlandet dersom dette konsentreres 
 
Ved en eventuell sammenslåing mellom NLH og NVH vil det bli gjort en gjen
vel organisatoriske modeller som strukturen på utdanningene, men dette vil ikk
avhengig av hvilke lokalise

nikk på Ås eller med hele veterinærutdanningen på Adamstua som i dag. Valg
ha betydning for om man skal velge en to- eller trenivå-modell for organiseri
(dvs. med eller uten fakulteter).  
 
Struktureringen av utdanningen spiller også inn når man skal vurdere organis
NLH mener at en viktig gevinst ved fusjon vil være at deler av grunnutdannin
ordnes og rasjonaliseres. Etter rektor Knut Hoves syn er det ikke noe i veien f
bachelor-master-modellen som NLH nå innfører i sine øvrige utdanninger (med
landskapsarkitektur) også kan omfatte veterinærutdanning, slik at denne organ

Kapasiteten på undervisning i grunnlagsfag er i dag ca. 200 kandidater/år på bac
men NLH mente over bordet at denne uten problemer kan økes til ca 300. Med
danningen som ”lokke-” eller ”motiveringsfag” kunne man få en vesentlig be
til den biofaglige grunnutdanningen. Utfordringen blir å utvikle relevante ma
kan væ
 
En modell man vurderte var en ”asymmetrisk” organisering av den samlede i
utdanningene ivaretas i fakultetsorganisasjoner, mens forskningen (og forskeru
organiseres innenfor instituttene. Det vil gi en modell med tre nivåer, men de
bare er to nivåer involvert i hvert enkelt saksfelt (rektor/styre og henholdsvis f
institutt). 

 51



områder. Alliansen har allerede ført til en betydelig økning i porteføljen på oppdrags- og etter- 
og videreutdanningssiden innenfor matsektoren. 

forsk. Avta-
n. Gjennom 

rposisjon innen 
rvaltningens foretrukne 

kunnskapsleverandør innen definerte områder (avl, ernæring, forproduksjon). Avtalen åpner 
  

, på den andre 
en for utviklings-

l for landbruks-
relatert bistandsvirksomhet, og gjøre det samlede forskningsmiljøet ved institusjonene enda 

edformål er å 
 fra NVH. 

lliansen har 
t av noen få år har 

r arbeidsgruppens 
e Matforsk og de øvrige instituttene som de er, og heller 

satse på å videreutvikle det forpliktende samarbeidet med NLH. Dette må også gjelde Vete-
rporere 

lusjon som 

ut Hoves syn 
ert imot av stor 

n bety at også 
ølje og stor 

kompetanse innen fiskehelse, der det holder internasjonalt toppnivå, og det vil utgjøre en 
 kompetansemiljøet på Ås, særlig hvis instituttet trekkes mer aktivt 

synet synes sam-
 men det 
lv med geo-

ser 
NLH disponerer et tomteareal på 6000 dekar, herav 550 dekar park i den sentrale delen av 

 bygninger med 
ed NLH som kan 

an mente det 
er relativt billig å bygge på Ås. For eksempel ble det nye bioteknologibygget satt opp for 150 
millioner NOK. Statsbygg har her gjort en god jobb, og bygget fungerer etter høyskolens 
vurdering meget tilfredsstillende.  
 
Selv om veterinærutdanningen i hovedsak er tenkt plassert i nye bygninger, kan det bli noe 
sambruk av lokaler og fasiliteter med andre utdanninger og forskningsmiljøer ved NLH. 
Arbeidsgruppen fikk se helt nye laboratorier for undervisning og forskning i biofag og kjemi 
(bioteknologibygget), fjøs og staller for dyreforsøk og undervisning og et forsøksanlegg for 

 
Våren 2002 ble det inngått en strategisk samarbeidsavtale mellom NLH og Akva
len omfatter utdanning og forskning, og har mange likhetstrekk med Matallianse
det strategiske samarbeidet skal de to institusjonene innta den akademiske lede
akvakultur i Norge og Norden, og være akvakulturnæringens og –fo

for samarbeid med Matforsk om foredling av produkter fra akvakultursektoren.
 
Våren 2002 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom på den ene siden NLH
siden Jordforsk, Planteforsk, Skogforsk og NIJOS, om etablering av ”Allians
samarbeid”. Et hovedmål med alliansen er å etablere en felles inngangsporta

mer attraktivt som prosjektpartner for eksterne oppdragsgivere. Et annet hov
bedre ressursutnyttelsen gjennom økt samordning. Avtalen åpner for deltagelse
 
Arbeidsgruppen fikk høre at samarbeidet organisert innenfor rammen av Mata
vært en suksess: første året var omsetningen 2 millioner kroner, men i løpe
dette steget til 60 millioner! Den gode utviklingen innen Matalliansen er ette
syn et godt argument for å behold

rinærinstituttet. Også en del forvaltningsspørsmål kan gjøre det vanskelig å inko
Matforsk og de andre frittstående instituttene i en universitetsstruktur, en konk
også Carlsson-utvalget i sin tid kom til.  
 
For å dra full nytte av en eventuell fusjon mellom NLH og NVH er det etter Kn
viktig at det veterinærmedisinske miljøet ikke ytterligere splittes opp. Det er tv
viktighet å holde miljøet, som er lite og sårbart, samlet. Det må etter NLHs sy
Veterinærinstituttet flyttes til Ås. Instituttet har en betydelig forskningsportef

viktig brikke i det samlede
med i det formaliserte alliansesamarbeidet. For myndighetsorgan som Mattil
lokalisering mindre kritisk. Forskningsmiljøene bedriver noe forvaltningsstøtte,
skulle være relativt uproblematisk å videreføre et slikt formalisert samarbeid se
grafisk atskilt lokalisering, var Knut Hoves vurdering.  
   
Lokaler og forskningsressur

campus. Det totale bygningsarealet er på 149 000 kvadratmeter fordelt på 165
stort og smått. Rektor Knut Hove presiserte at det ikke i dag er bygninger v
brukes til veterinærmiljøet dersom de kommer til Ås. Det må bygges nytt. Men h
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storskalaproduksjon av dyrefôr. Lokaler for Senter for fremragende forskning
plattformen var under oppbygging i eksisterende bygninger. Gjennomgåend
lene gruppen så på Ås akseptabel standard, og syntes tjenlige for sine form

 og FUGE-
e holdt de loka-

ål, selv om det 

 forsknings-
 integrert 

e proteinfôr til 
er møtt med stor 
ruppen er en 

atikk, kom-
plekse systemer og statistikk. Genmateriale fra husdyr og laks står sentralt i forskningspro-

s i nøye sam-
 

neangivende fôr-
ra Nordsjøen. 

 i akvakultur og Intensive Fish 
Farming. Fôr til fisk blir en mangelvare fremover, og blant annet dette er bakgrunnen for 

stilling av lange, 
det drives alge-

iden – under 
erinærstu-

d utnytting av husdyrene på 
Ås i undervisningen av veterinærstudenter, og for undervisningen på produksjonsdyr er det en 

g som den på Ås. Det ble uttalt at samarbeidet innenfor 
LH eller 

øre, var at for 
 

sering av en veterinærutdanning 
Teknisk direktør ved NVH, Elisabeth Blickfeldt, ga en oversikt over tomtene for bygnings-
komplekset til en mulig fremtidig veterinærutdannelse på Ås. Det var flere tomtealternativer, 
et sentralt i ”indrefileten”, et E-6-nært og ett nærmere jernbanestasjonen. Tomtene er regulert 
til utdanningsformål og for så vidt byggeklare. Gruppen ble vist rundt på den mest aktuelle 
tomten, ”indrefileten”, som lå nær NLHs eldre bygninger. Tomtevalg er nærmere omtalt 
under Kap. 3. 

også her stedvis er etterslep når det gjelder vedlikehold.  
 
Førsteinntrykket etter omvisningen på Ås var at man hadde et godt, dynamisk
miljø, med relativt god plass og moderne laboratorier. FUGE-plattformen innen
genomforskning (CIGEN) og Senteret for fremragende forskning vedrørend
fiskeoppdrett har allerede satt forskningsmiljøene på Ås på verdenskartet og 
interesse fra kommersielle partnere. CIGEN er gode innen bioinformatikk. G
nasjonal plattform for SNP-mutasjoner og arbeider i forskningsfeltet bioinform

sjektene ved disse sentra, og det presiseres at genetikk og fôringsforsøk må see
menheng. Prosjekter innen genmodifisering av planter er kommet ganske langt.
 
Fôrproduksjonsanlegget er enestående i Europa. De har gode oppdrag fra to
industri, bl.a. Norferm, som lager proteiner og smaksstoffer fra hydrokarboner f
De driver engelskspråklig undervisning til mastergraden

Akvaforsks satsing på proteinfôr. Ennå er det ingen på Ås som satser på frem
flerumettede fettsyrer til lakseoppdrettsnæringen, mens det andre steder i lan
dyrking med henblikk på fremstilling av fettrikt fôr til laksefisker. 
 
Det er allerede i dag et samarbeid mellom NVH og NLH på undervisningss
omvisningen i fjøset på NLH møtte for eksempel arbeidsgruppen en gruppe vet
denter som hadde praktisk undervisning i reproduksjon. Det er go

fordel å ha nærhet til en stor besetnin
de forskningsprosjektene som hadde kommet i stand gjennom alliansen NVH-N
Trippelalliansen var godt og fruktbart. En vurdering som arbeidsgruppen fikk h
forskningens del var en samlokalisering mindre kritisk enn for utdanningene. 
 
Mulig plas
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Befaring ved Sveriges Lantbruksuniversitet 

-28. novem-
ruppen møtte 

t, Sveriges Vete-
ndre represen-

rskningsmiljøer. Velviljen og imøtekommenheten fra 
vertskapets side var imponerende. Alle spørsmål ble besvart så langt det var mulig, og det var 

 en fusjon mel-
e for 25 år siden 
holm til 

ed i fusjonen var også Skogshögskolan. 
rg. Avdelingen i 

sala, Alnarp, 

niversitetets 
nende krisen i 
, med unntak 
ering – 

 prosent 
pp som følge 

nger i avl og husdyrrøkt. På 1970-tallet ble 
e problemene 

 bli synlig på 
edtaket kan 

 å endre svensk 

dden av forsk-
 nått en unik 

som de tidigare 
manhäng. SLU 25 

e jubileumsskrift 
dligere dekanus ved vet.fak. professor Jan Luthman hvordan 

”[l]okalerna och utrustningen i Stockholm var delvis otidsenliga och ingen upprustning hade 
a var moderna 

och utrustades enligt tidens krav. Flyttingen av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, 
innebar en koncentration av veterinära aktiviteter till Ultuna. Den nya lokaliseringen gjorde 
ett utvidgat och fördjupat samarbete möjligt, inte endast med SVA, utan också med de 
husdjursvetenskapeliga institutionerna vid JLT-fakulteten.”(Jan Luthman i: Sammanhäng. 
SLU 25 år, Uppsala 2002, s. 71) 
 
På 1980- og 90-tallets ble fremgangen et stykke på vei nøytralisert av den stramme budsjett-
politikken i Sverige, og perioden fra slutten av 1980-tallet og frem till i dag har vært preget av 

 

 
Arbeidsgruppen besøkte Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala den 27.
ber 2002. Vert var dekanus ved fakultetet for veterinærmedisin, Göran Dahlin. G
også prorektor Torbjörn Fagerström, SLU, generaldirektør Lars-Erik Edquis
rinärmedisinska Anstalt og professor Lars Rask ved Uppsala Universitet, samt a
tanter for utdanningen og sentrale fo

stor åpenhet i de etterfølgende diskusjoner. 
 
Fra tre høyskoler til ett universitet 
Bakgrunnen for besøket i Uppsala var et ønske om å høre om erfaringene fra
lom en veterinærhøyskole og en landbrukshøyskole, noe som i Sverige skjedd
da SLU ble opprettet ved at veterinærutdanningen ble flyttet fra sentrale Stock
Uppsala, der Lantbrukshögskolan var lokalisert. M
Dens virksomheter ble plassert i så vel i Uppsala som i Umeå og Garpenbe
Garpenberg ble lagt ned midt på 1990-tallet, og SLU har i dag avdelinger i Upp
Skara og Umeå (der skogsfakultetet etter hvert ble plassert). 
 
Professor Janken Myrdal ved Institutionen för ekonomi, SLU, beskriver i u
jubileumsskrift sammenslåingen av de tre høyskolene som et svar på den begyn
svensk landbruk på begynnelsen av 1970-tallet. Mer enn noe annet vestlig land
av USA, hadde Sverige etter krigen gjennomført en hardhendt strukturrasjonalis
gjennom 1950- og 60-tallet minsket arbeidskraften i landbruket årlig med 3,5-4
(samme tall for Frankrike var 1,5-2 prosent), samtidig som produksjonen gikk o
av mekanisering, intensiv gjødsling og forbedri
imidlertid de entydige vekstkurvene for landbruket brutt, samtidig som de først
med moderne driftsformer dukket opp og avfolkningen for alvor var i ferd med å
”glesbygden”. Andre betviler at krisen hadde satt inn da flyttingen ble vedtatt – v
også sees som en forsterkning av en allerede vellykket satsing på vitenskap for
landbruk 
 
Målet for sammenslåingen var uansett å skape en slagkraftig enhet for hele bre
ning og undervisning rettet mot landbrukssektoren. ”Efter sitt bildande hade SLU
styrkeposition. Utbildingarna var eftertraktade, universitetets ledning lades, lik
högskolarna, direkt under jordbruksdepartementet.”(Janken Myrdal i: Sam
år, Uppsala 2002, s. 24) Dette gjaldt ikke minst veterinærmedisinen. I samm
som sitert over beskriver ti

skett under de år utredningar om högskolans framtid pågick. Lokalerna i Uppsal
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økonomiske nedskjæringer. Hertil kommer omveltningen innenfor landbruk
versitetsväsendet har varit pressat och utsatt för omstrukturering, men SLU:s sv
måste också förstås emot den samhälliga omvandlingen som pågår. Baslivsmede
förbli sentralt för SLU, men med fortsatta rationaliseringar kommer produktione
utgjöra en allt mindre del av samhällsekonomien.”(Myrdal 2002:25) Utfordrin
å fremskaffe den kunnskapsbasen som det ”nye” landbruket trenger for å ove
har forskningen vendt seg mot grunnproblemstillinger innenfor for eksempel m
logi, og SLU omvandles med støtte fra myndigheter og forskningsråd et stykk
naturvitenskapelig snarere enn agrarvitenskapelig universitet. Vyen
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gen for SLU er 
rleve. Samtidig 
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e for ”den nya biologien” 
strekker seg langt ut over landbrukets område, og SLU bygger ut sitt samarbeid med biofag-
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 1:1 skyldes at sektorforskningen i Sverige er integrert i SLU 

e forskningsinstitutter, slik som i Norge og Danmark. Årsom-
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og forskning. 
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 hver studieplass. 
tudietid er 5,5 

ert tid pluss ett år 
ementeringen 
men i 2002. 

oe som rapporteres å være svært 
estemmelser for 
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ene er kandidat-

 80% av inn-
jon). Landet har 

nde tall for 
ktekveg og 
ndens som følge 

0 yrkesaktive 
ver praksis rettet mot dyreproduksjon. I tillegg kommer de som 

arbeider med kjøttkontroll og andre administrative oppgaver innenfor matproduksjon. Som 
følge av EU-medlemskapet er det stor økning av antallet veterinærer som har kontrollopp-
gaver regulert etter direktiver fra kommisjonen. Utfordringen for veterinærfaget fremover er, 
ifølge Göran Dahlin, at det blir færre og større besetninger i landbruket, folkehelseproble-
matikken, der zoonoser særlig er i fokus, og forholdet til det felleseuropeiske regelverket. 
Også økt etterspørsel etter veterinærmedisinske tjenester mot familie- og sportsdyr (se neden-
for) stiller nye krav til fakultetet. 
 

lige miljøer ved andre universiteter og forskningsinstitutter og mot industrien. 
 
SLU har i dag 3 350 studenter fordelt på landbruks- og skogsvitenskapelige ut
veterinærmedisin, og 3 300 ansatte, herav 38 prosent i vitenskapelig stilling
stipendiater. Andelen teknisk personale er uvanlig høy, 30%. At forholdstallet 
denter og tilsatte er så lavt som
og ikke organisert som egn
setningen på 1,9 milliarder SEK i 2001 inkluderer således aktiviteter som i de a
foregår i selvstendige institusjoner.   
 
Veterinærutdanningen ved SLU 
Dekanus Göran Dahlin redegjorde for veterinærfakultetets struktur, utdanning 
Til veterinærutdanningen tar man opp 72 studenter pr. år, og det er besluttet å 
På sikt er det planer om å øke opptaket til 100 studenter. Det er 9,8 søkere til
Samlet har utdanningen 367 registerte studenter, herav 84% kvinner. Normert s
år, og fullføringsprosenten er ca. 60% innen normert tid og 90% innen norm
(gjennomsnittlig studietid er 5,8 år). Man er nettopp i ferd med å avslutte impl
av en ny studieordning. Den ble innført i 1997, og første kull vil avlegge eksa
Bærebjelken i studieordningen er problembasert læring, n
ressurskrevende for fakultet. Studieordningen er også regulert av felles EU-b
sertifisering av veterinærer (direktiv 78/1027). Veterinærutdanningen er SLUs m
fattende utdanning, på 220 studiepoeng. Hoveddelen av de øvrige programm
programmer som omfatter 180 studiepoeng (4,5 år) eller færre, men det finnes også enkelte 
femårige studier, som hortonom- og landskapsarkitektutdanningen. 
 
En bærebjelke for veterinærfakultetet er utdanning rettet mot produksjonsdyr.
tektene i Svensk landbruk stammer fra dyreproduksjon (inkludert fôrproduks
400 000 melkekyr fordelt på 11 000 driftsenheter (til sammenligning er tilsvare
Norge 290 000 melkekyr fordelt på 19 000 driftsenheter). Produksjon av sla
kyllinger er økende, mens annen produksjon (svin, får) viser en synkende te
av sterk konkurranse innenfor EU, særlig fra Danmark. Sverige har om lag 1 80
veterinærer, hvorav 400 dri
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Göran Dahlin understreket at flyttingen av veterinærutdanningen fra Stockholm
dannelsen av SLU først og fremst var utdanningspolitisk begrunnet. En samling 
miljøene skulle styrke utdanningen og forskningen ved å skape en mer robu
et større akademisk miljø og bedre mulighet for samarbeid på tvers av faggren
viktig å understreke at veterinærutdanningen flyttet fra en universitetsby til en
man kom til et sterkt biomedisinsk miljø i Uppsala, der Uppsala Universitet m
sinske fakultet, Sverige Veterinärmedisinska Anstalt og Livsmedelsverket, 
Samtidig fikk man mulighet til sterkere samvirke med landbruksvitenskapen.
også et ad

 til Uppsala og 
av landbruks-

st institusjon, med 
ser. Det er 
 annen, og at 
ed sitt medi-

kom til å inngå. 
 Flyttingen var 

ministrativt rasjonaliseringstiltak for utdanninger under det svenske landbruks-
departementet, men rent budsjettmessig var det en stor satsing, ikke minst på bygnings- og 

an innad i 
miljøene som 

 lettere å se 
å Ultuna er det 
Det har ut-

, som finnes ved 
terinærutdan-

husdyrproduksjon, og 
hov for et helhetsgrep om hele næringskjeden, med innspill fra agronomer, veteri-

nærer og humanmedisinere. Her kompletterer utdanningene i Uppsala hverandre utmerket. 
ved Karolinska 
er for 

el av det veterinær-
amilie- eller 
gså). I SLUs 
 møtte) hvor-

ite vilsna i den 
 nye 

mot det husdyr-
ce for sine 

, og utbredelsen av helseforsikring for 
Hedhammar i: 

stalling og 
et finnes i dag 

a. Det ble under-
 en sentral del 

Göran Dahlin sa avslutningsvis at veterinærmiljøet i Sverige er lite og fragmentert. Økt kon-
sentrasjon og større samarbeide er nødvendig for å få ressursene til å strekke til. Dette gjelder 
både samarbeid ut av landet, som med NVH når det gjelder akvamedisin, og med andre fakul-
teter, universiteter og forskningsinstitutter i Uppsala og det øvrige Sverige. Kunnskaps-
tilfanget innenfor de ulike veterinærmedisinske spesialiteter er i ferd med å få et slikt omfang 
at det er vanskelig å få plass til alt innenfor rammen av en utdanning på 5,5 år. Man arbeider 
derfor med å gi studentene flere valgmuligheter i den avsluttende delen av studiet, slik at de 
får bedre mulighet til fordypning innenfor sine spesielle interesser. Spesialemnene vil også 

utstyrsiden. 
 
Det var atskillig motstand mot flytting og sammenslåing med Landbrukshögskol
den gamle Veterinärhögskolan, særlig innenfor de mer medisinsk orienterte 
samarbeidet mye med Karolinska Institutet. 25 år etter dannelsen av SLU er det
fordelene ved flyttingen til Uppsala. Som følge av samlokalisering på campus p
større nærhet til Statens Veterinärmedisinska Anstalt (mer om SVA nedenfor). 
viklet seg gode samarbeidsrelasjoner til Sveriges største biomedisinske miljø
Biomedisinsk Centrum i Uppsala, og det har blitt et tettere samarbeid mellom ve
ningen og husdyrsagronomene. Helse har blitt et overordnet mål innen 
det er be

Samtidig melder man at det fremdeles er et tett samarbeid med mange miljøer 
Institutet – avstanden på 80 kilometer oppleves ikke som noe avgjørende hind
samarbeid. 
 
Siden flyttingen til Uppsala har sport og familiedyr blitt en stadig større d
medisinske feltet. I Sverige er det nå flere veterinærer som er spesialisert mot f
sportsdyr enn mot produksjonsdyr (kombinert praksis forkommer naturligvis o
jubileumsskrift beskriver professor Åke Hedhammar (som arbeidsgruppen også
dan sports- og familiedyrveterinærene etter flytting fra Stockholm følte seg ”l
påtagligt ’agrara’ miljön på Ultuna”. For smådyrmedisinerne tok det år å etablere
humanmedisinske kontakter ved Uppsala Universitet og utvikle samarbeidet 
vitenskapelige agrarmiljøet. I dag forventer dyreeierne samme medisinske servi
hunder og katter som for øvrige ”familiemedlemmer”
kjæledyr har gjort det mulig å finansiere stadig mer avansert behandling.(Åke 
Sammanhäng. SLU 25 år, Uppsala 2002, s. 74) Arbeidsgruppen fikk høre at opp
salg av fôr til hest nå er den fjerde største inntektskilden for svensk landbruk – d
250 000 hester i Sverige, som er den høyeste hestetettheten i EU per kapit
streket på det sterkeste at sports- og familiedyr ikke lenger er noen ”nisje”, men
av det svenske landbrukets økonomi og av veterinærmedisinen. 
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tilbys som videreutdanning til ferdig utdannede veterinærer som ønsker å skifte
denne sammenheng er NOVA-universitetet spesielt interessant for SLU, og det
penger til å utvikle et felles nordisk sisteår i veterinærutdanningen. I denne samm
avdelingen i Skara være interessant å videreutvikle, men Göran Dahlins prinsip
fakultetet under de nåværende økonom

 arbeidsfelt. I 
 er nå bevilget 

enheng kan 
ielle syn var at 

iske rammer ikke lenger kan opprettholde en regional-

 de ulike grunn-
ket det ikke 

 hvorfor og 
ingen av vete-
nisatoriske end-

 av” de øvrige 
gisk art ble nevnt, for eksempel at 

det nye navnet Sveriges Lantbruksuniversitet var altfor likt Lantbrukshögskolan – den insti-
tdanningen 

stitutter ved 
isin er det minste fakultetet i Uppsala, 

og for å bedre ressursutnyttelsen og styrke samarbeidet har man våren 2003 besluttet  å danne 
Medicine and Animal Science”, der husdyragronomene vil 

empe den ”cult 

terinärmedisinska Anstalt 
Både Göran Dahlin og generaldirektør Lars-Erik Edquist ved Statens Veterinärmedisinska 

itusjonene. 
pus Ultuna 
rbeidet har 

orgrad. SVA har 
iske kvalifika-

men underviser også 
er og publi-

er mye tilsvarende Veterinærinstituttet i Oslo, med hovedvekt på sykdoms-
kontroll og smittespredning, drift av sentrallaboratorium og utvikling av diagnoseteknikker 

0-30 % av virk-
erne oppdrag og 

fra den 
tt avtaler om 

forpliktende samarbeid med søsterinstitutter i Frankrike, England, Holland og Danmark, men 
ikke med VI i Norge. 
 
Samarbeidet mellom SVA og SLU er regulert av et eget avtaleverk. Noen fagmiljøer ved 
veterinærfakultetet har arbeidsplass i SVAs lokaler, og man driver i fellesskap enkelte 
laboratorier. Ved SVA er det også doble stillingsbesetninger som professor og avdelingssjef, 
og man finansierer et betydelig antall stipendiater som arbeider ved SVA men som ellers 
deltar i SLUs doktorgradsprogram. Det nære samarbeidet er drevet frem av institusjonene 

politisk begrunnet virksomhet i Vest-Sverige. 
 
Under den etterfølgende diskusjonen kom spørsmålet om samarbeidet mellom
utdanningene ved SLU opp. Til forskjell fra forskning og forskerutdanning vir
som om slikt samarbeid var særlig utviklet på utdanningssiden. På spørsmål om
hva som eventuelt burde vært gjort annerledes, svarte man bl.a. at det ved flytt
rinærutdanningen fra Stockholm til Uppsala også burde blitt gjennomført orga
ringer, i stedet for å legge denne utdanningen som et eget fakultet ”ved siden
(delvis også i fysisk forstand). Også problemer av psykolo

tusjonen som allerede var på Ultuna da fusjonen ble vedtatt. Verken veterinæru
eller skogsutdanningen følte seg hjemme under denne betegnelsen.   
 
Spørsmål som er oppe til vurdering for å rette på dette er for eksempel antallet in
SLU (i dag 70) og fakultetsinndelingen. Veterinærmed

et nytt ”Faculty of Veterinary 
inngå. Dette kan også bidra til å løse opp ”profesjonsbåsene” noe, og kanskje d
of curriculum” som til en viss grad styrer veterinærutdanningen. 
 
Statens Ve

Anstalt (SVA) understreket hver for seg det nære samarbeidet mellom de to inst
Begge ble flyttet fra Stockholm omtrent på samme tid, men det var først på cam
man fikk reell samlokalisering, noe som har betydd svært mye for hvordan sama
utviklet seg.  
 
SVA har noe over 400 ansatte, herav 76 veterinærer og 56 forskere med dokt
også rett til å utnevne professorer, men først etter at vedkommendes akadem
sjoner er prøvet ved SLU. Professorene har sin hovedoppgave ved SVA, 
ved SLU. SVA oppfatter seg først og fremst et serviceorgan overfor myndighet
kum. Oppgavene 

samt overvåkning av dyrehelse. Den ”rene” forskningen utgjør anslagsvis 2
somheten, og finansieres bl.a. gjennom et særlig forskningspåslag på ekst
bidrag fra forskningsråd m.m. 30 % av inntektene er i form av direkte tilskudd 
svenske stat, 10 % er forskningsmidler og resten er oppdrag. SVA har inngå
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selv, og er ikke noe myndighetskrav. Lars-Erik Edquist understreket sterk
medisin er en egen disiplin, atskilt fra humanmedisinen, med unike forskni
problemstillinger. Et av målene for SVA er å ivareta en veterinærmedisinsk
petanse, og unngå en ”akademisk drift” mot ren grunnforskning. Her har S
målsetting i forhold til et universitetet, som jo har som oppgav

t at veterinær-
ngsmessige 
 helhetskom-

VA en annen 
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ne og driften 
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ningen. Som 
følge av dårlig koordinering mellom de ulike fagene opplever studentene en ”curriculum 
overload”, der stadig nye felt presses inn i pensum uten at noen er villig til å redusere om-
fanget av eksisterende kurs. For å rette på begge disse problemene burde fakultetet opprette en 
egen komité for grunnutdanningen, med ansvar for det samlede pensum og for at ressurs-
bruken holdes innenfor budsjettet. Et annet organisatorisk grep for å få kontroll med utgiftene 
var eventuelt å skille dyrehospitalet ut fra den øvrige virksomheten ved fakultetet, fortrinnsvis 
med en annen ”hovudmann”. Da måtte det utvikles pålitelige systemer for å sikre at utførte 
behandlinger ble belastet riktig sted (og motsatt at man ikke utførte inngrep som det ikke er 

dermed følge sine resultater også når disse leder mot fagets yttergrenser.  
 
For at SVA skal kunne ivareta sine funksjoner, er det viktig at man fysisk ligg
veterinærmedisinske utdanningen. Forholdet til humanmedisinen er mer pe
spørsmål fra arbeidsgruppen om SVA burde være en del av et landbruksuniver
Lars-Erik Edquist at en tettere integrasjon ble forsøkt på 1970-tallet, men at de
skjellige grunner ble oppgitt. Sterkt medvirkende til at man ikke lyktes særlig 
var størrelsesforholdet mellom de to institusjonene – SVA var på den tiden lang
Veterinärhögskolan. Siden da har SVA blitt styrket som selvstendig myndigh
opplever at det er lettere å få til samarbeid mellom partnere som er mer l

Edquist understreket i denne sammenheng betydningen av at Statens Veterin
Anstalt har en akademisk ledelse både sentralt og på avdelingsnivå (professorr
 
Evaluering av veterinærutdanningen 
Det veterinærmedisinske fakultet ved SLU er i 2002 evaluert av en ekstern
under ledelse av professor Lars Rask ved Uppsala Universitet. Fra hans ståsted
medisiner (Lars Rask er professor i cellebiologi) var det viktig å få frem det
slektskapet mellom human- og veterinærmedisinen. Dette er et medisinsk emne, og de
overlapping mellom de to fagene. Kobling til landbruksvitenskapen finnes bar
produksjonsdyr, som er en minkende del av det samlede veterinærfaget. Fag
en ”samling på molekylnivå”, dvs. at fagene er i ferd med å utvikle en felles bi
grunnlagsvitenskap. Etter evalueringsgruppens vurdering er veterinærutdann
perspektivet en god utdanning som gir en bred kompetanse som kan være nyttig
felt ut over de snevert veterinærfaglige (veterinærpraksis og dyrehospi
både være rom for å øke volumet på grunnutdanningen og innrette andre biof
ningsløp ved fakultetet, parallelt med veterinærutdanningen. Samtidig er kunnsk
innenfor veterinærmedisinen så omfattende at det etter Lars Rasks vurdering v
vendig å linjedele utdanningen. Det er etter hvert en illusjon å tro at alle kandid
alt like godt når de forlater SLU, og dette burde speile seg i utdanningens stru
 
Evalueringsgruppen under Lars Rask var likevel kritisk til flere forhold ved 
tetet, de fleste av organisatorisk art. Fakultetet har med en omsetning på 250 mil
akkumulert underskudd på 40 millioner. På bakgrunn av budsjettsystemet e
hva grunnutdanningen faktisk koster. Spesielt gjelder dette de kliniske institutte
av dyrehospitalet, der ingen har oversikt over prisen på de enkelte aktivitetene e
giftene skal belastes – pasienten (egentlig dyreeieren), utdanningen eller forsk
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mulig å belaste enten SLU eller en dyreeier). Lars Rask understreket at kritik
seg mot myndighetene, som måtte erkjenne at veterinærmedisin er 

ken også rettet 
en meget kostbar utdan-

ning, mer kostbar enn for eksempel medisin, og øke sine bevilgninger deretter. 
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det forhindrer at behandlede dyr kan føres tilbake til den besetningen de kom fra, 
også om problemene var av kirurgisk art. Behandling av enkeltdyr er heller ikke økonomisk 

ersom det da ikke er snakk om særlig verdifulle avlsdyr. For produksjonsdyr har 
v undervisningen 

av dekanus 
ing (mer enn 
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Standarden på lokalene synes høy, i det minste sammenlignet med tilsvarende fasiliteter ved 
kniske problemer (”syke hus”-syn-

dromet), dels som følge av uheldige valg og dårlig utført arbeid i byggeperioden, og dels som 
ene var 

højskole, København 
 

anbohøjskole i 
Flemming 
ingen og den 

veterinærmedisinske forskningen. Oppholdet ved KVL var utmerket tilrettelagt av fullmektig 
Louise Berntsen ved Studieforvaltningen, og arbeidsgruppen ble møtt med den samme imøte-
kommenhet og åpenhet som ved SLU i Uppsala. 
 
Prorektor Flemming Frandsen redegjorde for virksomheten ved KVL, som er et spesialisert 
universitet med utdanning og forskning rettet mot landbrukssektoren i bred forstand. Institu-
sjonen har 3 500 studenter inkludert stipendiater, og 1 500 ansatte, herav 650 i faste vitenska-
pelige stillinger. Institusjonen ble opprettet i sin nåværende form i 1856, og er sentralt loka-

 
Evalueringsgruppen hadde også synspunkter på måten klinikken ble drevet. Det
være en sentral oppgave for en utdanningsinstitusjon å drive et allment dy
ken burde bare ta inn det antall pasienter som er nødvendig for forskning og und
ikke fristes til å ekspandere ut over dette. Videre må fagpersonalet få bedre sta
klarere rolle som universitetslærere, enten ved at de ble tilsatt i universitet
at stillingen som klinikkveterinær ble omgjort til rekrutteringsstillinger med 
innenfor et doktorgradsprogram, alt etter kompetanse. Evalueringsgruppen hadde
kommet til det syn at de lokalene som klinikken i dag disponerer ikke lenger e
tross for at disse ble oppført bare for 25 år siden, anbefalte evalueringsgrupp
en helt ny dyreklinikk ut fra de sterkt endrede behovene. Hovedvekten av pasie
i dag er familie- og sportsdyr, og Lars Rask kunne egentlig ikke se noe behov
klinikk for produksjonsdyr. Både endringen i dyreholdet og metodikken i faget
mindre aktuelt å behandle syke enkeltdyr på hospital. Ikke minst teller det med 
vernarbei

lønnsomt, d
dyrehospitalet blitt en endestasjon, noe som synes å kreve en omvurdering a
på området.  
 
Klinikcentrum 
Arbeidsgruppen fikk avslutningsvis en kort omvisning i SLUs Klinikcentrum 
Göran Dahlin. Bygningen, som i hovedsak er på ett plan, har en enorm utstrekn
100 meter lang). Hver avdeling er plassert i en egen fløy eller paviljong, me
torene er plassert i en sentralblokk, den eneste med mer enn en etasje. Organiser
oversiktlig, men gir mange og lange korridorer og inneffektiv arealutnyttel
blitt et stort problem for SLU, ettersom man i d

NVH, men man rapporterte om betydelige bygningste

følge av problemer med fukt fra oppstallede dyr. Anslag for de reelle arealbehov
omtrent halvparten av i dag, dvs. 15 000 til 20 000 kvm. 
 
 
Befaring ved Kgl. Veterinær- og Landbo

Arbeidsgruppen besøkte den 9. og 10. desember 2002 den Kgl. Veterinær- og L
København. Vert for besøket var prorektor for utdanning ved KVL, professor 
Frandsen, og arbeidsgruppen møtte sentrale representanter for veterinærutdann
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lisert på Fredriksberg i København. Bygningene til KVL stammer dels fra oppre
dels oppført i nyere tid. Det er ikke særlig rom for ekspansjon på den nåvære
institusjonen eier et større landbruksareal i Taastrup utenfor K

ttelsen, og er 
nde tomten, men 

øbenhavn, ca. 15 kilometer 

samarbeid 
lkandidater. 

sforvaltning. De 
 kandidater som 

til tilhørende kandidatstudium 
” i Danmark 

 institusjonens 
 dels hos rektor og 

rne for de res-
ten av studie-

anningen. 
nfor sektoren 
smiddelkont-

t mot alle ledd i 
ringsmiddel-

i markedet endrer 
 nødvendigvis flere 

r) innenfor smådyr og hester, mens det er stagnasjon og store endringer i arbeids-
måten når det gjelder produksjonsdyr. Forskningen har sine spesielle utfordringer knyttet til 

ovet for å 
pprettholde 
or høyere 

udienemnd, 
, og det er 
01 uteksa-
5% av 

udiepoeng. Av 
oppleves som et 

” utarbeidet 
 er anbefalt. Som 

 gjennomfører 
er derfor ca. 7,5 år, 

tudieplanen 
innholder kurs innen vitenskapsteori (et krav fra myndighetene), veterinære basalfag, mikro-
biologi og hygiene, patologi, anvendte veterinærfag, valgfrie aktiviteter, case studies og 
”speciale” (fordypningsemne). Etter pålegg fra myndighetene arbeider man med å inndele 
veterinærutdanningen i en treårig bachelorgrad med en påbygging til kandidat på 2,5 år. 
Bachelorgraden er ment som en avstigningsmulighet for studenter som finner at de ikke vil 
eller kan fullføre veterinærstudiet. Graden vil ikke bli markedsført som en selvstendig ut-
danning, og som i dag vil det være opptak til hele studiet frem til kandidat. I forbindelse med 
omleggingen undersøkes mulighetene for mer undervisning på tvers i retning en tverrfaglig 

unna, og her er de mer praktiske delene av agronomutdanningen plassert. 
 
Ved KVL utdannes veterinærer, agronomer, jordbruksøkonomer, hortonomer (i 
med SLU i Alnarp), landskapsarkitekter, skogbrukskandidater og næringsmidde
Nye utdanninger under etablering er miljøkjemi, human ernæring og landskap
fleste utdanningene er femårige, organisert innenfor en 3+2 (+3) modell. Alle
gjennomfører en bachelorgrad i Danmark har krav på opptak 
(den danske betegnelsen ”kandidat” tilsvarer mastergrad. Betegnelsen ”master
brukes om ettårige, erfaringsbaserte videreutdanninger av typen MBA).  
 
KVL er et unifakultært universitetet. Hensikten er å sikre interaksjon mellom
ulike utdanninger og forskningsmiljøer. Ansvaret for utdanningene hviler
prorektor for utdanning (det er også en prorektor for forskning) og dels på lede
pektive studienemnder. Et særtrekk ved Danmark er at studentene har halvpar
nemndens ti medlemmer og dermed stor innflytelse på organiseringen av utd
Utfordringene for veterinærutdanningen fremover knytter seg til endringer inne
og faget. På samfunnsnivå ser man at regelverket for matproduksjon og næring
roll endres, fra ettertids, løpende kontroll på produkt til systemkontroll rette
produksjonen. Dette gir nye utfordringer for veterinærer som arbeider med næ
kontroll og offentlig administrasjon. Etterspørselen etter veterinærtjenester 
seg også. Man ser økt etterspørsel etter mer avanserte tjenester (men ikke
pasiente

det utvidede interessefeltet som åpner seg innenfor ”den nye biologien” og beh
utvikle større tverrfaglighet. Dertil kommer mer generelle problemer med å o
volum og kvalitet i forskningen innenfor den danske finansieringsmodellen f
utdanning. 
 
Oppbyggingen av veterinærstudiet ble skissert av formannen i den veterinære st
professor Asger Lundorff Jensen. Årlig opptak er nylig hevet til 140 studenter
vedtatt å øke dette ytterligere til 180 fra 1. september 2005. I studieåret 2000-20
minerte man 92 veterinærer. I år var det ca. 750 søkere til 140 studieplasser, og 8
studentene som blir tatt opp er kvinner. Studiet er på 5,5 år, og omfatter 330 st
dette er 285 poeng obligatoriske fag. Den store mengden obligatoriske fag 
problem, ikke minst av studentene. Mange velger å følge en ”alternativ studieplan
av studenten(e) selv, der man tar kursene i en annen rekkefølge enn hva som
følge av slike villede avvik fra normal studieprogresjon er det få studenter som
på normert tid. Gjennomsnittlig studietid for en veterinærstudent ved KVL 
og fullføringsgraden er i denne sammenheng relativt beskjedne 75-80 prosent. S
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biologisk bachelorgrad, men foreløpig er konklusjonen at dette bare er mulig innenfor enkelte 
grunnlagsfag (som for eksempel kjemi).  

d klinisk insti-
. 1925, men 
gruppen fikk 

det i nyere byg-
ore dyr (hest og 

ntes å være 
int og gam-

 forskerkonto-
rene og klinikken. Etter hvert har det også blitt et stort problem at man på Fredriksberg mang-

et fordi regel-

e om meget 
yinnredet i 

er i en forholdsvis moderne bygning, og holdt tilnærmet sykehusstandard. 
Tilgangen på pasienter var meget god, og man arbeidet bevisst med å holde den på det nivå 

pen var den relativt 
ærmere 15 000 

t problem at 
r for tilgangen til 

tte til under-
an så på var å 
sningen, noe som 

or det per-
sberg og 

orby gjør at KVL har 
vedtatt å flytte heste- og stordyrsklinikkene til Taastrup når studentopptaket økes til 180 

 har blitt 
tanden på ca. 
m kan omfatte 
søk på 

et fra dansk side. 
øvrige veterinær-

v spesialiteter 
 NOVA var 

spennende muligheter innenfor forskerutdanningen og for grunnutdanningsstudentene når de 
skulle lage sine ”speciale” (fordypningsemner), og innenfor etter- og videreutdanning. Fore-
løpig er det imidlertid en mengde praktiske problemer som måtte løses for at dette skal fun-
gere godt: man trengte regler for meritering av avlagte kurs ved annen institusjon, det er 
behov for samkjøring av studieplanene slik at ”speciale” legges til samme termin ved alle 
institusjoner, og det er uavklarte spørsmål rundt logistikk og økonomi. Fra KVL var vurde-
ringen at det ville være lettere å sende studentene ut dersom man i større grad differensierer 
den avsluttende delen av grunnutdanningen, slik at det blir større rom for spesialisering.  

 
Arbeidsgruppen ble vist rundt i klinikkene av undervisningsutvalgsformann ve
tutt, universitetslektor Susanne Nautrup Olsen. Enkelte av lokalene er fra ca
hovedtyngden av klinikkbygningene er oppført mellom 1970 og 1995. Arbeids
høre at de eldste lokalene for oppstalling av dyr egentlig var de beste, mens 
ninger var en del problemer med fukt og dårlig ventilasjon. Klinikkene for st
storfe) lå side om side i et moderne kompleks. Førsteinntrykket var at disse sy
funksjonelle og gode, men man rapporterte om flere problemer knyttet til tungv
meldags håndtering av fôr, strø og gjødsel, samt at det er for lang vei mellom

ler utearealer til lufting av oppstallede dyr, noe som fått større oppmerksomh
verket nå krever at alle dyr skal få komme ut i frisk luft hver dag.  
 
Smådyrklinikken er den mest moderne klinikken ved KVL, og man rapportert
gode arbeidsforhold for så vel studenter og ansatte som pasienter. Lokalene var n
eksisterende lokal

som var nødvendig for undervisningen. Et trekk som forbauset arbeidsgrup
beskjedne inntekten fra smådyrsklinikken, bare 4,8 mill. danske kroner tross n
konsultasjoner per år.  
 
Opplegget for produksjonsdyrklinikken ble diskutert. Også for KVL er det e
dyreholdet i Københavns nærområde har gått tilbake, med de følger det ha
pasienter. En konsekvens av det samme er at nærmeste slakteri man kan utny
visningsformål er i Slagelse, halvannen times kjøring unna. En mulighet m
redusere stordyrsklinikken og i stedet kjøpe pasienter (syke dyr) til undervi
kunne gi en mer planmessig drift og redusert belastning på kvelds- og nattetid f
sonalet ved klinisk institutt som deltar i vaktordningen. Plassmangel på Fredrik
vanskelighetene med å håndtere store dyr, fôr og gjødsel midt i en st

studenter. De nye fasilitetene vil bli innredet i eksisterende driftsbygninger som
ledige som følge av reduksjon og omlegging av agronomutdanningen. Reiseavs
30 minutter oppleves ikke som noen avgjørende ulempe ved en slik flytting, so
inntil 100 ansatte. Det skal imidlertid fremdeles stalles opp dyr som inngår i for
Fredriksberg. Smådyrsklinikkken vil også bli værende på Fredriksberg. 
 
Professor Lis Eriksen redegjorde for forventningene til NOVA-samarbeid
KVLs perspektiv er at man med 180 studenter vil være like store som de tre 
utdanningene til sammen, og dermed vil kunne tilby et langt bredere spekter a
og fordypningsfag innenfor egen institusjon. Man mente likevel at det i regi av
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Når det gjaldt arbeidsdeling, sa Lis Eriksen at KVL ikke under noen omst
opp kompetanse på får og geiter, men at man holder på å etablere egen kompeta
akvamedisin og planla en egen forskerutdanning på området. Tyngdepunk
Danmark er ferskvannsfisk, så

endighet ville bygge 
nse på 

tet i fiskeoppdrett i 
 et stykke på vei kan NVH og KVL utfylle hverandre på 

itet, på det vete-
rinærinstitutt 

redriksberg 
ratisk, regulert av 

ale ved DVI 
ipendiater/ 

et ved de 
linikken legger 
rfor i hovedsak 

av stipendiater. I studieåret 2000-2001 tildelte man 91 doktorgrader totalt ved KVL, i hoved-
 dr.philos.). 

ternt organiserte 

ealth and Repro-
duction), som ble presentert av professor Carsten Enevoldsen. Bak RAPH står KVL og 
CEP skningsinsti-
tutte arbeidet mel-
lom rhelse. Dette be-
skri agraf:  

with applied 
arch, in order to 

nd high product 
k/com-

l-info/dk) 

mlet fysisk 
anne forskere 

trer innenfor 
jer dette innen-

elle ekspertise i 
mstillingene 
å forskere i 

høyere grad enn tidligere angripe problemene med et flerfaglig perspektiv. Et av hovedmålene 
med de danske forskerskolene er at forskere skal være i stand til å trekke med andre faggrup-
per i sitt vitenskapelige arbeid, som blant annet krever at man har kjennskap til at disse fag-
gruppene eksisterer og i et visst omfang kan forstå deres fagspråk. Å sette sammen forsker-
grupper med ulik bakgrunn skal både sikre forskningskvaliteten og forskningsmiljøet: ”Der 
har i de senere år været øget fokus på nødvendigheden af, at ph.d. uddannelsen bliver et ud-
dannelsesforløb, hvor den ph.d. studerende eksponeres for mange flere forskere, forskertyper 

området. 
 
Forskningen ved KVL 
Når det gjelder forskning er det et godt samarbeid med Københavns Univers
rinærmedisinske området særlig innen parakliniske fag, og med Danmarks Vete
(DVI, tidligere Serumsinstituttet). KVL og DVI er i praksis samlokalisert på F
(avstanden er ca. 500 meter), og samarbeidet oppfattes som godt og ubyråk
”gentlemens agreements” om arbeidsdeling snarere enn formelle avtaler. Person
deltar i noen grad i undervisningen og særlig sensur, og man samarbeider om st
Ph.D.-utdanningen. Et gjennomgående problem som rapporteres er at personal
kliniske instituttene har liten tid til forskning. Undervisning og oppgaver ved k
beslag på det meste av de ansattes tid, og klinisk forskning ved KVL drives de

sak Ph.D. men også enkelte tradisjonelle ”store” doktorgrader (tilsvarende norsk
Stipendiatene finansieres dels via KVLs ordinære bevilgning og dels av eks
”koncortier” som driver egne forskerskoler.  
 
Et eksempel på en slik forskerskole er RAPH (Research School for Animal H

ROS, et forskningsprogram som ble startet i 1996 av KVL og tre sektorfor
r (som alle er lokalisert på Jylland). Formålet med CEPROS er å styrke sam
 stifterne og dermed forskningen innenfor husdyrproduksjon og husdy
ves slik i CEPROS' formålspar

(The purpose of CEPROS is to) coordinate fundamental and basic research 
research to integrate the veterinary and production-oriented food animal rese
gain knowledge on management of a competitive and safe animal production a
quality, considering the health and welfare of the animals.(sitat fra www.raph.d
mon/administration/genera

CEPROS er et såkalt ”forskningssenter uten murer”, dvs at forskerne ikke er sa
men sitter ved sine respektive institusjoner. En av CEPROS oppgaver er å utd
som kan bidra til å løse de tverrfaglige og komplekse problemstillinger som opp
husdyrbruk og -produksjon. Ettersom CEPROS har et tidsbegrenset mandat, sk
for rammen av forskerskolen RAPH.  

RAPH skal medvirke til at sektorforskningsinstituttene og dermed deres spesi
høyere grad enn tidligere blir trukket med i Ph.D.-utdanningen. Ettersom proble
innenfor fagområdet husdyrproduksjon og -helse blir mer og mer komplekse, m

 62



og forskningsmetoder og -traditioner.”(sitat fra www.raph.dk/common/administration/general-
 

yrvitenskap 
es kurs i etikk 

edtemaer: ”sund-
utteres fra 

rventes at 
entering. Carsten 

et ikke bare er 
elønner 
gsforhold til 

forskerskolens overordnede målsetting. Det er videre vanskelig å arbeide på tvers av disi-
plinene, men man har kunnet trekke erfaringer fra økologisk forskning, som på dette området 

ært en pådriver.  
 

n har hatt egne 
møter i forbindelse med oppstartskonferansen og de nevnte befaringene. Siste møte før av-

uppen hadde 
gsrunden ble 

ottatt.  
 
Arbeidsgruppen har vært nær fulltallig i alle sine møter – forfall skyldes enten uoppsettelige 

r som var inngått før gruppen ble nedsatt eller sykdom. I et par tilfeller har medlemmer 
av arbeidsgruppen hatt separate møter med aktuelle institusjoner når de ellers har vært 

 
Høring 
 
Arbeidsgruppens Rapport i foreløpig versjon (”Høringsutkast”) ble i tråd med mandatet sendt 
på h ruppen ville gjerne ha innspill om følgende hovedsaker: 

1. Gruppens visjon om fagfeltets utvikling 

2. Organisering av NVH /NLH 

4. Nordisk samarbeid innen feltet 
 
5. Andre kommentarer.  

 
Høringsfristen var 20. mars 2003. Det kom inn 58 høringssvar, også fra en del institusjoner og 
organisasjoner som ikke stod på den opprinnelige høringslisten. Høringssvarene er summarisk 
presentert i vedlegg 2. Arbeidsgruppen har også under høringsrunden mottatt nye og/eller 

info/dk)

RAPH tilbyr kurs rettet mot Ph.D.-studenter innenfor veterinærmedisin og husd
(animal science). Man etterstreber en enhetlig forskningsmetodikk og tilbyr fell
og statistikk. Ut over dette er forskerutdanningen strukturert innenfor tre hov
hedsstyring”, helseøkonomi og produksjonsdyrs sykdommer. Studentene rekr
veterinærmedisin, husdyrvitenskap og samfunnsfag (jordbruksøkonomi). Det fo
Ph.D.-studentene arbeider interdisiplinært og at de har en internasjonal ori
Enevoldsen mente at programmet et godt stykke på vei er en suksess, men at d
enkelt å utdanne generalister innenfor et forskningssystem som i all hovedsak b
spesialisering. Doktorandenes karriereinteresser som forskere står i et motsetnin

har v

 
Møter 
 
Arbeidsgruppens første, konstituerende møte var den 28. august 2002. Gruppe

levering av foreløpig Rapport (høringsutkast) var 7.-8. januar 2002. Arbeidsgr
sitt avsluttende møte 12.-13. mai 2003 i Nord-Trøndelag, der resultatet av hørin
diskutert og innholdet i rapporten justert i tråd med de innspill arbeidsgruppen har m

avtale

forhindret fra å delta i gruppens befaringer. 
 

øring 3. februar 2003. Arbeidsg
 

 

 
3. Lokalisering av veterinærdelen 
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supplerende opplysninger og korrigeringer av mer innholdsmessig art. Disse er innarbeidet 
der det er naturlig i teksten. 

inske miljøene i 
ttalelsene den 

 fiskeribaserte og landbruksbaserte miljøene.  

uppens beskrivelse 
gene som vete-

isasjonene som representerer 
s g ndrede 
form
 

- usdyrproduksjon vil trolig halveres i løpet av de neste 10-12 år. 
nger, 

- vil sannsynlig-

- ger på produksjonsdyr de senere 

- onsdyrmedisin vil det bli lagt mer vekt på forebyggende helsearbeid, 
- ks og ørret produsert i 2001 var 

- lighetene for økt verdiskapning i marin sektor er meget store og behovet for veteri-

- t som kjæledyr, 
- synet på kjæledyrene endrer seg, den medisinske utviklingen gir nye muligheter for 

rinære tjenester 

når det gjelder 
og behovet for veterinære tjenester øker. 

 
Ett hov eg i to klare 
gruppe å veterinærfaget: 
 

 med human-

B) Veterinærmedisin er et biologisk fag som spiller en sentral og integrert rolle i 
forslaget om å gjøre NLH til 

”det grønne universitet”. 
 
Det  institusjoner og organisasjoner som betrakter 
veterinærfaget som en medisinsk disiplin og de som mener at veterinærmedisinen først og 
fremst er knyttet til landbruksproduksjon, eller ser fagområdet i et grunnforskningsperspektiv. 
 
Følgende uttrykker at fagområdet veterinærmedisin er en medisinsk disiplin: 
  

- Alle veterinærmedisinske institusjoner og organisasjoner (NVH, VI, Statens dyre-
helsetilsyn, Den norske veterinærforening) 

 
Høringsuttalelsene gjenspeiler forskjellen i ståsted mellom de mer medis
forhold til de som arbeider nærmere produksjonsfagene. I tillegg viser u
polarisering som eksisterer mellom de
 
Ad. 1 Gruppens visjon om fagfeltets utvikling 
Høringsinstansene er samstemte og de gir sin fulle tilslutning til arbeidsgr
av den forventede utvikling innenfor veterinærsektoren, innenfor de nærin
rinærer betjener og innenfor forvaltningen. Noen av organ
ær rupper, ønsker mer omtale av den sektoren som de selv representerer eller e

uleringer. Trekk som ulike respondentene særlig fremhever er:  

 antall gårdsbruk med h
Prognosene vil i betydelig grad kunne påvirkes av EU og WTO forhandli

 husdyr vil likevel være en vesentlig del av norsk landbruk, og antallet 
vis holde seg på dagens nivå, 

 det har vært en reduksjon i antallet enkeltdyrbehandlin
år og denne trenden vil fortsette, 

 innen produksj
 oppdrettsnæringen har vokst kraftig og kvantumet av la

nær det doble av den totale animalske produksjonen i landbruket, 
 mu

nære tjenester øker, 
 det blir stadig flere kjæledyr og flere arter blir hold

diagnostisering og behandling av sjukdom og etterspørselen etter vete
øker, 

- konsumentene fokuserer stadig mer på kvalitet, hygiene og trygghet 
animalske matvarer, 

edtrekk som er åpenbart i høringssvarene er at høringsinstansene deler s
r når det gjelder synet p

A) Veterinærmedisin er først og fremst en medisinsk disiplin på linje
medisin og odontologi. 

matproduksjon, gjerne sett i sammenheng med dok-8 

er klare likhetstrekk mellom grupper av
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- De medisinske institusjoner og organisasjoner som har uttalt seg (Fo
instituttet, Riksh

lkehelse-
ospitalet, Ullevål universitetssykehus, Norsk zoonosesenter, Den 

ergen, Sveriges 

ementet, Fiskeri-
ngs- og sjømat-

 og havbruksnæringens landsforening, Norges Fiskarlag) 
n, KNT-

kerrådet,) 
tdannings- og 

- Interesseorganisasjoner for dyr (Norsk Kennel Klub, Dyrebeskyttelsen) 
ndnes kommune, 

 
F l landbruks-
prod sperspektiv: 
 

k landbrukssamvirke*, GENO, Landbrukstilsynet, Kjøttindustriens 

lesforening som 
mmer) 

det) og Matforsk. 

eterinærmedi-
ndenter 
ringer 
iske fag 

nstitusjoner 
 Havforsknings-

ruks-
 mot visjonen 

stituttet at 
terkere kan gå 

skningsmiljøene i Bergen og Tromsø når det gjelder fiskeri- 
og havbruksforskningen.” Disse retter kritikk mot at gruppen ikke har anlagt et videre, 
nasjonalt perspektiv når det drøfter utfordringene innen akvamedisin og fiskerelatert biologisk 

arende miljøer i 
spondenter at 

faget som er i sterk vekst, som 
familie- og sportsdyr, og disse områdenes betydning for hele veterinærfaget. ”Dyr er mer enn 
mat”, som en respondent uttrykker det. 
 
                                                

norske lægeforening) 
- Universitetene som er hørt (Universitetet i Oslo og Universitetet i B

lantbruksuniversitet) 
- Myndigheter og institusjoner innen fiske/havbruk (Fiskeridepart

direktoratet, Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernæri
forskning, Fiskeri-

- Myndigheter som arbeider med mattrygghet (Statens næringsmiddeltilsy
forum, Forbru

- Forsvaret (Forsvarets mikrobiologiske laboratorium, Militærmedisinsk u
kompetansesenter) 

- Andre (Næringsmiddelbedriftenes Landsforening, Oslo kommune, Sa
Rogaland Fylkeskommune) 

ølgende uttrykker at fagområdet veterinærmedisin først og fremst er knyttet ti
uksjon, eller ser faget i et grunnforskning

- Alle institusjonene som har sin forankring i landbruket eller landbruksbasert produk-
sjon (NLH, Nors
fellesforening, Norsk Naturforvalterforening  

- Bransjeorganisasjoner for animalieproduksjon (Kjøttindustriens Fel
har Kjøttbransjens Landsforening, Norsk Kjøtt og Prior som medle

- Norges forskningsråd 
- Institusjoner/organisasjoner i Folloregionen (Ås kommune, Follorå

 
Det er utstrakt tilslutning til arbeidsgruppens visjon for norsk biologisk og v
sinsk forskning og den betydning fagfeltene vil ha i tiden fremover. En del respo
mener likevel at arbeidsgruppen ikke tilstrekkelig har vektlagt de spesielle utford
innenfor veterinærmedisinen og vel mye har konsentrert seg om generelle biolog
relatert til NLH. I høringene fra de offentlige myndigheter, organisasjoner og i
som representerer fiskerinorge (Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet,
instituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Fiskeri- og havb
næringens landsforening og Norges Fiskarlag) kommer det fram en sterk skepsis
om å etablere et ”grønt universitet” på Ås. Det sies endog fra Havforskningsin
”Rapporten bærer preg av et ønske om å styrke Ås-miljøet slik at dette miljøet s
inn i konkurranse med fiskerifor

grunnforskning, og flere mener samarbeidet mellom Adamstuamiljøet og tilsv
Bergen og Tromsø burde vært bedre belyst. Uavhengig av dette mener flere re
det ikke er tatt behørig hensyn til andre deler av veterinær

 
* Følgende institusjoner og bedrifter er med på Landbrukssamvirkets høringsuttalelse: Gartnerhallen, GENO, 
Gjensidige NOR Forsikring, HOFF Norske Potetindustrier, Honningcentralen, L.O.G. AS, Landkreditt, Land-
teknikk, Norges Pelsdyralslag, Norges Skogeierforbund, Norsk Kjøttsamvirke, Norske Felleskjøp, Norsvin, 
PRIOR Norge, TINE BA, Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag. 
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En rekke institusjoner mener at arbeidsgruppen ikke har tatt tilstrekkelig hensy
instituttets nåværende og framtidige posisjon. Denne kritikken er tydeligst fr
rinærinstituttet selv, men støttes også av Folkehelseinstituttet, Fiskeridirekto
forbundet ved Veterinærinstituttet, Næringsmiddelbedriftenes Landsforening, F
havbruksnæringens landsforening og Norsk zoonosesenter. Veterinæ

n til Veterinær-
amsatt av Vete-
ratet, Forsker-

iskeri- og 
rinstituttet sier videre at 

arbeidsgruppens omtale av Veterinærinstituttets rolle og tjenester er ufullstendig. 

risk bør gå 
fordringer. 

id at den mest 
VH og NLH 
er at veterinær-
versitetet i 

in organisasjon, 
se organisasjonene framholdt at samorganisering mellom NVH og  NLH 

organisasjoner 
rganisering 

 selvstendig 
 oppdrettsnæ-
 en selvstendig 

 flere, herunder 
nslåing med 

pus (Adamstua og Ås). Et lite mindretall, arbeidstaker-
organisasjonene ved NLH, mener det motsatte; nemlig at ressurssituasjonen tilsier at en 

e dette 
tet kan oppnå 

t være størst når 

ere inn på dette 
ultet er den 
eterinærut-

 veterinærutdan-
ningene i Nord Amerika og Australasia er knyttet til allmennuniversiteter, mens Danmark og 

lknytningsform der veterinærutdanningen er organisert og 
ersitetstil-

n som klarest 
gir uttrykk for at NVH bør tilknyttes UiO. Universitetet selv henviser til at man gjennom 
”Trippelalliansen” har et tilstrekkelig grunnlag for å utvikle et nært og godt samarbeid så vel 
med NVH som NLH, og ser ikke fra sitt ståsted behovet for organisatoriske endringer. 
 
Ad. 3 Lokalisering av veterinærdelen 
Når det gjelder lokalisering av NVH og VI, er svarene mer delte, selv om langt de fleste går 
inn for ett av de to alternativene (Ås eller Adamstua) som var med i høringsutkastet (flertalls- 

 
Ad. 2 Organisering av NVH/NLH 
Blant dem som har tatt standpunkt, er det bred enighet om at NVH organisato
sammen med en annen institusjon for å bli bedre i stand til å møte fremtidens ut
Dette synet deles også av NVH selv. Mange, herunder NVH, mener imidlert
naturlige fusjonspartneren ville være UiO, og har en sammenslåing mellom N
som sitt subsidiære standpunkt. Institusjonene og organisasjonene som uttrykk
medisinen er en medisinsk disiplin foretrekker at NVH knyttes nærmere til Uni
Oslo. I og med at UiO så klart har gitt uttrykk for at de ikke ønsker NVH i s
har et flertall av dis
er å foretrekke eller velges som et subsidiært standpunkt. Alle institusjoner og 
som forankrer veterinærmedisinen i landbruksproduksjonen foretrekker samo
mellom NVH og NLH.  
 
Det synes å være liten støtte til et eventuelt forslag om å opprettholde NVH som
institusjon; noen få høringsinstanser, særlig de med tilknytning til fiskeri- og
ringen, mener likevel at det vil være en bedre løsning at NVH fortsetter som
institusjon dersom det ikke er mulig å få til en sammenslåing med UiO. Langt
NVH, har som forutsetning for sin (subsidiære) støtte til forslaget om en samme
NLH at det fortsatt skal være 2 cam

samlokalisering på Ås må være en forutsetning for en fusjon. NLH selv deler ikk
standpunktet, og skriver at det ”bør være et realistisk mål at det nye universite
betydelige gevinster ved felles ledelse og infrastruktur. Gevinsten vil selvsag
alle sentrale enheter blir samlokaliserte.”. 
 
Flere beklager mangelen på velvilje fra universitetets side, og mange mener at arbeidsgruppen 
har lagt for stor vekt på UiOs egne vurderinger når den ikke har gått nærm
alternativet. Disse respondentene fremholder at modellen med et universitetsfak
absolutt rådende tilknytningsform rundt om i verden. Man viser til at 80 % av v
danningene i Europa inngår som fakultet ved et allmennuniversitet og alle

Sverige har en mindre vanlig ti
samlokalisert med en landbruksutdanning. Disse respondentene mener at univ
knytning er det rette også for NVH. Ullevål universitetssykehus er den institusjo
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henholdsvis mindretallsforslaget). Bare tre høringsinstanser har Sandnes som sitt primære 
valg, mens en går inn for Trondheim (alle fire har Adamstua som sitt subsidiære standpunkt).  

me syns-
gfeltets 

 og fremst er 
 en flytting til 

ortsatt skal ligge 
ri og fiskeoppdrett 

rinær- og 
titusjoner 

. Universitetet i 
avbruksmiljøet i 

smålet om 
ble flyttet fra 

 Oslo/Adamstua, ikke minst av hensyn til fiskeinteressene. Flere mener også at mer-
kostnadene ved flytting til Ås umulig kan forsvares samfunnsøkonomisk. Det henvises til den 

 2,2 milliarder 

pørsmålet er van-
alt – resultat. 

r klar i sin anbefaling av sam-
er en to-campus 

ter. NVH mener at en frivillig sammenslåing, der 
opprettholdelsen av campus på Adamstua er en av grunnforutsetningene, faglig sett er den 

kkes på det organisatoriske plan.  
 

ynet på 

 

 
Skillelinjene for valg av plassering er imidlertid tydelige og gjenspeiler de sam
punkter som kommer til uttrykk under pkt. 1 ovenfor om gruppens visjon om fa
utvikling. Institusjoner / organisasjoner som mener at veterinærmedisinen først
knyttet til landbruksproduksjon eller særlig vektlegger grunnforskningen ønsker
Ås, mens de som mener at det er en medisinsk profesjon vil at NVH og VI f
på Adamstua. NVHs nærmeste samarbeidspartnere i Oslo og innenfor fiske
går inn for fortsatt lokalisering på Adamstua under henvisning til det brede vete
mattrygghetsmiljøet som er etablert her, nærheten til UiO og de medisinske ins
(sykehusene etc.) samt Ås’ manglende ”relevans” når det gjelder akvamedisin
Bergen sier at det vil være strategisk feil i forhold til det samlede fiske- og h
Norge å flytte VI og NVH til landbruksmiljøene på Ås. Mange henviser til spør
plasseringen av hovedkontoret til det fremtidige Mattilsynet, som i siste runde 
Ås til

foreløpige rapporten fra Statsbygg som antyder en merkostnad ved flytting på
kroner. 
 
Flere av dem som går inn for samling på Ås understreker at lokaliseringss
skelig, og at en løsning med to campus også kan gi et godt – men neppe optim
Ikke minst Forskningsrådet gir uttrykk for dette, selv om man e
lokalisering på Ås. NLH ønsker primært samlokalisering på Ås, men men
modell også kan gi betydelige gevins

beste og dessuten vil ha best utsikt til å ly

Fagorganisasjonene og studentenes organisasjoner er delt omtrent på midten i s
lokalisering, alt etter institusjonstilknytning. 

De som går inn for å flytte NVH og VI til Ås er: 
 
NLH og Norges forskningsråd mener at en flytting av NVH og VI til Ås vil sty
biologisk forskningsmiljø på Ås og fremme næringsutviklin

rke et samlet 
g basert på resultater av (grunn-) 

og GENO) 
I til Ås ut fra ønsket om å sikre landbrukets interesser innen 

forskning og undervisning best mulige kår (”grønn sektor”). Landbrukstilsynet, som skal med 

Organisasjoner og institusjoner som først og fremst arbeider for å fremme produktutvikling  
og salg av landbaserte råvarer  som Kjøttindustriens fellesforening mener at flytting av NVH 
og VI til Ås vil styrke forskningen og næringsutviklingen knyttet til landbaserte råvarer. Dette 
synet støttes også av MATFORSK. 
 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) anbefaler flytting av NVH/VI til Ås ut fra at dette 
vil gjøre det lettere for NIVA å koordinere sitt undervisnings- og forskningssamarbeid med 
veterinærmiljøene og NLH, og fordi det vil lette samarbeidet om dyre infrastrukturtiltak. 

forskningen, gjerne knyttet opp mot landbruksproduksjon. 
 
Landbrukets organisasjoner (Norsk landbrukssamvirke, faglagene i landbruket 
ønsker flytting av NVH og V

i det nye Mattilsynet, støtter også forslaget om samlokalisering på Ås. 
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Ås kommune og Follorådet ønsker en flytting av NVH og VI til Ås ut fra øns
Ås-regionen. Kommunen mener at NVH bør lokaliseres i tilknytning til Fo
som ledd i en strategi for å utvikle NLH som et universitet i Ås-miljøet. De un
samtidig at en mulig samlokalisering av NVH og NLH på Ås kan være sv

ket om å styrke 
U-miljøet på Ås, 

derstreker 
ært verdifullt for å 

sjons-, bolig- og handelssenter. 
 
styrke kommunesenterets attraktivitet som kommunika

De som går inn for fortsatt lokalisering av NVH og VI i Oslo er: 
 
De involverte institusjonene i Oslo, NVH og VI, peker på viktigheten av å ligg
mulig medisinske forskningsmiljøer, være 

e nærmest 
nært lokalisert til Mattilsynets hovedkontor og nær 

 plass ved NVH 

æringsmidde-
einstitusjoner 

et, Nasjonalt 
VH og VI i 

av hørings-
 Fiskeri- og 

, Statens 
rening, Norges Fiskarlag, Forbruker-

nhet i Oslo 
orsknings- og 

nærinstituttet, 

 
rsitetssykehus, 

av NVH/VI i 
edisinske miljøet 

instituttet, sykehusene og det biomedisinske miljøet i Gaustadbekkdalen. 
 

ningsstøtte-
VI i Oslo med 
 fiskeri- og 
sø og Mat-

tilsynet lettere og bedre. 

g organisasjoner som særlig arbeider med mattrygghet (Statens næringsmid-
deltilsyn, Forbrukerrådet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, KNT-forum 

re NVH/VI i 
attilsynets 

hovedkontor. 
 
Forsvaret anbefaler fortsatt lokalisering av NVH og VI på Adamstua ut fra sikkerhets- og 
beredskapshensyn. 
 
Norsk Kennel Klub peker på at tilgangen på familiedyr i undervisning og forskning vil være 
størst i Oslo. De mener også at fortsatt lokalisering av NVH og VI i Oslo vil lette forsknings- 

de største ansamlingene av familiedyr. Samtidig mener de at akvamedisinens
og VI best ivaretas ved fortsatt lokalisering i Oslo. 
 
Tre av de fire forvaltningsorganene som skal inngå i Mattilsynet (Statens n
ltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn og Fiskeridirektoratet) og forvaltningsstøtt
knyttet til dette nye tilsynet (VI, Folkehelseinstituttet, Havforskningsinstitutt
institutt for ernærings- og sjømatforskning) anbefaler fortsatt lokalisering av N
Oslo ut fra viktigheten av nærhet mellom NVH/VI og Mattilsynet. En rekke 
instansene (Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet,
havbruksnæringens landsforening, Statens dyrehelsetilsyn, Norsk zoonosesenter
næringsmiddeltilsyn, Næringsmiddelbedriftenes landsfo
rådet) viser til at Stortinget i juni i 2002 vedtok å plassere Mattilsynets sentrale
istedenfor på Ås. Nærhet til Fiskeridepartementet og de veterinærmedisinske f
forvaltningsstøtteinstitusjonene på Adamstua (Norges veterinærhøgskole, Veteri
Folkehelseinstituttet) var viktige argument for denne plasseringen. 

Et bredt medisinsk miljø (Folkehelseinstituttet, Rikshospitalet, Ullevål unive
Norsk zoonosesenter, Den norske lægeforening) anbefaler fortsatt lokalisering 
Oslo med begrunnelse i at dette letter samarbeidet mellom NVH/VI og det m
ved UiO, Folkehelse

Alle fiskeri- og havbruksmiljøene som har uttalt seg (både forvaltning, forvalt
institusjoner og bransjeorganisasjoner) anbefaler fortsatt lokalisering av NVH/
begrunnelse av at lokalisering i Oslo vil gjøre samarbeidet mellom NVH/VI og
havbruksnæringene, fiskeri- og havbruksforskningsmiljøene i Bergen og Trom

 
Institusjoner o

og Næringsmiddelbedriftenes Landsforening) peker på betydningen av å forank
et medisinsk miljø og sikre nærhet mellom de som gir støtte til Mattilsynet og M
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og utviklingssamarbeidet mellom NVH/VI og humanmedisinske miljøer, noe som er ønskelig 
sett fra deres ståsted. 

 og VI i Oslo fordi de mest rele-

ener at 
ene. Det fjerde 

tilsynets 
edkontor. Gitt at Mattilsynets hovedkontor holdes fast i Oslo vil både Universitetene i 

v NVH/VI i 

enslåing, anbefaler 
fortsatt lokalisering av NVH/VI i Oslo ut fra viktigheten av nærhet til humanmedisinske og 

gskolen ble 
llerede fantes et veletablert medisinsk miljø. 

r viktig å sikre 

rtsatt lokali-
 svakhetene i 

 Forskningsrådets 
 klinisk og 

VI har sentrale 
turlig nok en 

te, ønsker man 
høyt 
år det gjelder 

 stor grad 
hetene for faglige 

itusjon som frem-
altningen og andre samfunnsoppgaver i bredere 

forstand oppleves som uproblematisk, tillegges liten vekt eller vies liten oppmerksomhet. 
rategi innenfor 
e utvikle en god 

mfatte. NLH 
g av ny 

ingsutkast) 
ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å foreslå en flytting av instituttet til Ås, uansett hvilken 
konklusjon man kommer til for NVHs del. Karakteristikken av de fysiske fasilitetene NVH 
disponerer på Adamstua passer ikke for VIs nye og moderne/moderniserte lokaler, konklu-
sjonen om at forskningen har dårlig kvalitet gjelder ikke for VI, og arbeidsoppgavenes art 
eller behovet for nærhet til andre samarbeidspartnere enn NVH er ikke, etter disse respon-
dentenes syn, gjort rede for på en dekkende måte. VI mener dertil at mandatet må tolkes slik 
at det forutsettes at arbeidsgruppen skal ta hensyn til instituttets nåværende plassering når den 
skal vurdere organiseringen av NVH. Mange respondenter deler imidlertid høringsgruppen 

 
Dyrebeskyttelsen foretrekker fortsatt lokalisering av NVH
vante forskningsmiljøene som NVH/VI samarbeider med finnes der. 
 
Tre av de fire andre universitetene/høyskolene (UiO, UiB, Høgskolen i Stavanger) m
NVH/VI bør ligge i Oslo ut fra hensynet til nærheten til de medisinske miljø
universitetet (UiTø) peker på viktigheten av å samlokalisere NVH/VI med Mat
hov
Oslo, Bergen og Tromsø samt Høgskolen i Stavanger  foretrekke lokalisering a
Oslo. 
 
Sveriges lantbruksuniversitet, ut fra sin erfaring med en tilsvarende samm

biomedisinske forskningsmiljøer. Det kan bemerkes at den svenske veterinærhø
flyttet fra Stockholm til Uppsala, der det a
 
Oslo kommune, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune mener det e
NVH/VI nærhet til medisinske forskningsmiljøer. 
 
Et moment som i liten grad berøres av de høringsinstansene som går inn for fo
sering av veterinærutdanningen til Adamstua er nye strategier for å rette opp de
den biologiske grunnforskningen i Norge som er avdekket bl.a. gjennom
evalueringer. Fokus er på veterinærmedisinens rolle i feltet mellom utdanning,
anvendt forskning og/eller utredning og forvaltningsstøtte. NVH og spesielt 
oppgaver her, og hvordan disse institusjonene er i stand til å løse disse fanger na
stor del av høringsinstansenes oppmerksomhet. Uten at dette er uttrykt direk
tydelig at NVH skal utvikles videre innenfor den tradisjonelle modellen for en 
spesialisert vitenskapelig høyskole som primært driver profesjonsutdanning. N
høringsinstanser som går inn for samlokalisering til Ås, er forholdet i påfallende
omvendt: her er det kvaliteten i grunnforskningen som står i fokus, og mulig
synergier og til å etablere robuste forskergrupper innenfor en større inst
heves, mens oppgavene knyttet opp mot forv

NLH mener en sammenslåing vil gi rom for å utvikle en offensiv forskningsst
et nytt universitet, og understreker universitetsmodellens betydning for å kunn
og bred forskningsprofil innen de fagene som den samlede institusjonen vil o
fremhever også den brede satsing som skjer i Ås området knyttet til etablerin
næringsvirksomhet med utgangspunkt i forskningen. 
 
VI  og bl.a. Den norske veterinærforening mener arbeidsgruppens Rapport (Hør
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syn at veterinærmiljøet må holdes samlet også i fremtiden. SLU støtter gruppen
intet”-holdning og understreker betydningen av at grunnutdanningen er lokalis
som den vitenskapeli

s ”alt-eller-
ert samme sted 

ge virksomheten: ”Forskarkompetensen bör så langt som möjligt finnas 

nordiske samarbeidet innen vete-
rinærmedisinsk utdanning og forskning. Det pekes på at dette sannsynligvis er helt nødvendig 

SLU innenfor 
 et slikt sam-
mråder. Særlig 
seg ut. NOVA 
 er skissert i 

tere i robuste fag-
ttrykker også 
ående arbei-

teten på 
kning og for å utnytte ressursene bedre. NLH mener et større nordisk sam-

arbeid er helt nødvendig for å sikre spesialisering og kompetansetilførsel. NVH ser imidlertid 
trale deler av undervisningen i veterinærutdanningen på 

rvisning i pro-

odell for 
nder NVH.  

tivere flere stu-
ropeiske regel-

r naturlig å be-
tore fordelen med 

en bredere bachelorgrad er at det med større volum blir enklere å bygge opp mer robuste fag-
ed kortere 

kehelse-
titutt For 

g og Sjømat reagerer kraftig på at veterinærutdanningen skal brukes som ”lokke-
middel” eller ”motivasjonsfag” for å øke rekrutteringen til biofaglige studier ved NLH. 

entert dette. 
g mener for eksempel at det vil være vanskelig for markedet å ta 

imot så mange ferdige norske kandidater i tillegg til alle de som utdanner seg i utlandet. NVH 
mener en økning på 60% må innfases over tid og at institusjonen må tilføres vesentlig større 
ressurser. 
 
Både NVH, VI og Folkehelseinstituttet er uenig i den generaliserte beskrivelsen av at forsk-
ningen ved NVH og VI er for svak. Alle institusjonene peker på at deler av forskningen som 
drives på Adamstua er meget god. 
 

nära grundutbildningen.” 
 
Ad. 4 Nordisk samarbeid innen fagfeltet 
Det gis nærmest unison tilslutning til forslaget om å øke det 

for å sikre kvalitet og bredde på forskning og utdanning innen fagfeltet. 
 
Det er en viss interesse for det konkrete forslaget om å utvide samarbeidet med 
rammen av NOVA-Universitetet. For eksempel mener Landbrukssamvirket at
arbeid vil være helt påkrevet for å sikre best mulig kompetanse innen alle fago
peker et tettere samarbeid om mastergrader og andre spisskompetanseområder 
selv mener at modellen med en utbygging av stasjonen i Sandnes og Skara som
gruppens Rapport (høringsutkast), burde ha gode forutsetninger for å resul
miljøer ”som håller hög internationell klass” på så vel storfe som småfe. SLU u
interesse for å arbeide videre på denne linjen, og henviser her til det allerede påg
det innenfor NOVA og betydningen av økt arbeidsdeling, både for å heve kvali
utdanning og fors

store betenkeligheter med å basere sen
en feltstasjon utenfor Norge, og vil heller benytte avdelingen i Sandnes til unde
duksjonsdyrmedisin.  
 
Ad. 5 Andre momenter av betydning for saken 
Relativt få respondenter har kommentert forslaget om å utrede en bachelor-master-m
veterinærutdanning, og de fleste av disse stiller seg skeptiske til forslaget, heru
Man mener det er galt å legge om veterinærutdanningen i den hensikt å mo
denter til å begynne på en biofaglig grunnutdanning, og henviser til at det eu
verket og anbefalingene når det gjelder veterinærutdanningen tilsier at det e
holde denne som en helhetlig profesjonsutdanning. NOVA mener at den s

miljøer innenfor grunnlagsfagene, men at dette må veies opp mot ulempene m
spesialistutdanning. NOVA kan ikke gi noen klar anbefaling her. NVH, VI, Fol
instituttet, Havforskningsinstituttet,  Den norske veterinærforening og Norsk Ins
Ernærin

 
Det er en viss skepsis mot å øke opptaket til 90 studenter, selv om få har komm
Den norske veterinærforenin
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NVH, VI og Folkehelseinstituttet sier at arbeidsgruppens påstand om at det 
forskningssamarbeid mellom NVH/VI og de biomedisinske forskningsmiljøene 
direkte feil. De sier de

har vært lite 
i Oslo er 

rimot at det har vært et betydelig publikasjons- og prosjektsamarbeid og 

sesenter (For-
ppen om at man 

ere en videre 
 legge et 

est smittsomme sjukdommene (P-4-laboratorium) på Ullevål 
helseinstituttet 

 behov for mer 
i overskuelig framtid. Også NVH mener at det er nok arealer tilgjengelig for videre 

utvikling av NVH/VI på Adamstua. De berørte institusjonene er således uenig i arbeidsgrup-
 og –mulig-

Både NVH, VI og Folkehelseinstituttet stiller seg undrende til at det kan argumenteres med at 
amarbeidet 

g rundt 

at en vellykket fusjon forutsetter frivillighet blant fusjonspartene. Flere hørings-
instanser advarer mot å vedta og gjennomføre en sammenslåing som oppfattes som en tvangs-
sammenslåing hos en av partene. 
 
Det pekes på at dersom Stortinget vedtar flytting, vil det være viktig å få gjennomført flytte-
prosessen raskt. 

at dette kan dokumenteres. 
 
Forsvarets mikrobiologiske laboratorium, Medisinsk utdannings og kompetan
svaret), Folkehelseinstituttet, NVH og VI er uenig med flertallet i arbeidsgru
pga nytt regelverk innen toksikologi, smitte- og terrortrusler neppe kan aksept
utvikling av NVH og VI på Adamstua. Tvert imot har Forsvaret nylig besluttet å
anlegg som kan håndtere de m
sykehus, bl.a. med den begrunnelse at anlegget vil bli liggende nært både Folke
og veterinærmiljøene på Adamstua. 
 
VI påpeker at de har moderne og tidsriktige bygninger og at VI heller ikke har
plass 

pens flertalls beskrivelse av bygningsmassen på Adamstua og utvidelsesbehovet
hetene. 
 

en flytting av NVH og VI til Ås i seg selv vil virke fremmende for forskningss
mellom institusjonene i Oslo/Ås området og institusjoner i Gøteborg-regionen o
Skagerrak/Kattegat. 
 
Det påpekes 
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Vurderinger 
 

 

terinærutdan-
sutdanningene 
nfor veterinær-
 siden og i 

 som det eksi-
ert ulikt. Dan-

 landsdel (i 
ingen integrert i 

kning i 
g instituttsektor. Til forskjell fra 

 på Ås. Alle tre 
ingen. I 
 annen ordning, 

s å være store 
sning noen 

 når det gjelder klinikk for store dyr 
(hester og produksjonsdyr). Problemene synes å være av så vel organisatorisk som bygnings-

er man 
g lite hensikts-

lig 
 må til for å få 

sklinikk midt i 
dt organise-
ter som gruppen 

duksjonsdyr 
res til beset-

ningen når de er friske, synes ikke lenger å være aktuelt ut fra så vel kostnads- som smitte-
vernhensyn. Dyr som er tatt inn for undersøkelse i klinikken skal ikke tilbake i besetningen, 
men blir avlivet og obdusert. Virksomheten ved produksjonsdyrklinikken må følgelig først og 
fremst sees i forhold til studentenes behov for trening i undersøkelse og diagnostikk som en 
forberedelse til den ambulatoriske praksisen. For hester er det fortsatt aktuelt med hospitali-
sering, noe det må tas hensyn til når man planlegger ny klinikk. Når det gjelder håndtering av 
store dyr, så vel kyr som hester, fikk arbeidsgruppen høre at beliggenheten for klinikken til 

 
Kap. 3 

 

Ett nordisk utdanningsrom i sektoren 
 
 
For arbeidsgruppen har det vært nyttig å sammenligne organiseringen av ve
ningen i de tre skandinaviske landene. I Danmark har veterinær- og landbruk
vært gitt av samme institusjon i 150 år, i Sverige ble tre sektorhøyskoler inne
medisin, landbruk og skogbruk fusjonert til et landbruksuniversitetet for 25 år
Norge gis veterinærutdanningen fremdeles ved en særskilt høyskole samtidig
sterer en noe bredere anlagt landbrukshøyskole. Også forskningen er organis
mark har et sterkt forskningsinstitutt for landbrukssektoren lokalisert i en annen
Foulum på Jylland) enn utdanningsinstitusjonen. I Sverige er sektorforskn
landbruksuniversitetet. Norge har valgt en mellomløsning, med noe anvendt fors
utdanningsinstitusjonen (NLH) men også med en betydeli
Danmark er flertallet av instituttene samlokalisert med landbruksutdanningen
landene har en institusjon tilsvarende norske VI lokalisert nær veterinærutdann
Finland – som arbeidsgruppen dessverre ikke kunne besøke – har man valgt en
der veterinærutdanningen inngår som et fakultet ved et universitetet. 
 
Felles for de tre veterinærutdanningene arbeidsgruppen besøkte er at det syne
utfordringer knyttet til driften av klinikkene. Dette har neppe funnet sin ideelle lø
av de stedene arbeidsgruppen har besøkt, i hvert fall ikke

messig art, og de henger nært sammen med utviklingen innen fagområdet. Selv d
hadde relativt moderne klinikkbygg, rapporteres disse å være utidsmessige o
messige i forhold til behovene i dag.  For smådyrklinikken synes det lettere å finne en tjene
organisering, selv om det kan være vanskelig å fastsette det pasientvolumet som
en god utdanning og sikre tilstrekkelig inndekking av kostnadene.  
 
Gruppen har merket seg de synspunktene på problemene med å drive en stordyr
en storby som ble fremholdt ved KVL, og også synspunktene på spørsmål run
ringen av klinikken for produksjonsdyr og tilgangen på og behovet for pasien
fikk ta del av så vel ved SLU som KVL. Å drive et egentlig dyrehospital for pro
(storfe og svin), der dyrene tas inn til behandling i klinikken for så å tilbakefø
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KVL på Frederiksberg etter hvert har blitt en hindring for dyreetisk forsvarlig 
kreves i dag at dyrene regelmessig kommer ut i frisk luft, når det gjelder hester
man har nødvendige friarealer (sykdom og skader av forskjellig slag og kiru
kan hindre lufting av hospitaliserte dyr). Dette er det ikke arealer til

drift. Det 
 daglig, og at 

rgisk behandling 
 ved campus på Frede-

. 

beid for å 
en nyutdannet 

kevel skje innen-
 vil få autori-

dentene skal 
lt etter 8. 

anningsløpet de 
ulighetene i når 

ags ”B-utdan-
feltet og tryggere på 

e spesialise-
diet før de får 

n.  

eg inn mot 
ning, etc.) vil 

nkelt spesialitet. 
d lokalise-

el av landet 
sdyr (storfe og 

ed KVL under-
 fordi det er 
ære muligt at 

sert under-
r studie-
 Jordbrugs-
ø husdyragro-

esætninger har stor berøring 
ed henblik på den optimale rådgivning til landbrugserhvervet 

gheder og på 
ningen på pro-

k for hele student-
Ls anlegg i Taast-

usdyrbruk.  
 
Forskningen ved NVH, SLU og KVL 
Ved de besøkte veterinærutdanningene har arbeidsgruppen sett tendenser til at klinikkdriften 
blir et mål i seg selv i stedet for å være et redskap for utdanningen og forskningen. Et felles-
trekk ved de besøkte institusjonene er at det synes vanskelig å opprettholde den kliniske 
forskningen ved veterinærutdanning fordi personalet stadig må ta seg av mer presserende 
gjøremål i undervisningen og ved klinikken (rutinebehandling av syke dyr).  
 

riksberg, og virksomheten er derfor vedtatt flyttet til Taastrup, vel 15 km. unna
 
Veterinærutdanningen er en svært omfattende utdanning og det rapporteres om stor fagtreng-
sel. Ved alle de besøkte utdanningene foregår det med varierende intensitet et ar
utvikle en differensiering av utdanningens siste år ut fra en anerkjennelse av at 
kandidater neppe kan mestre alle spesialiteter fullt ut. Differensieringen vil li
for rammen av en helhetlig veterinærutdanning og alle uteksaminerte kandidater
sasjon til å drive allmenn veterinærpraksis. I Danmark har man vurdert om stu
velge retning allerede ved opptak til utdanningen eller først når dette blir aktue
semester (4. år). Fordelen med direkte opptak er at studentene er sikret det utd
ønsker. Ulempen er at spesialiseringer som ungdom ikke kjenner eller ser m
de søker, risikerer ikke å få kvalitativt gode nok studenter og dermed blir en sl
ning”. Fordelen med sent opptak er at studentene er mer kjent med fag
hvor deres faglige interesser ligger. Ulempen er at det foran de mest populær
ringene kan oppstå ”ventesløyfer” med studentene som nekter å gå videre i stu
den plassen de ønsker, med de negative følger det kan få for gjennomstrømninge
 
Innenfor en differensiert veterinærutdanning der studentene i større grad retter s
ulike spesialiteter (produksjonsdyr, sportsdyr, familiedyr, bioteknologisk forsk
det stilles andre og strengere krav til undervisningsfasilitetene innenfor hver e
Dertil kommer at de veterinærutdanningene arbeidsgruppen har besøkt sliter me
ringen for undervisning på storfe, ettersom de har blitt liggende i en ”dyrefattig” d
så vel i Norge og Sverige som i Danmark. I en fordypning mot produksjon
svin) vil det være nødvendig med en mer besetningsorientert undervisning. V
søker man muligheten for å etablere en feltstasjon på Jylland for dette formålet,
her de store dyrebestandene finnes: ”Med udgangspunkt i felt-stationen vil det v
undervise i staldsystemer, miljø og lignende samt gennemføre en besetningsba
visning.” (Veterinærudvalget ved KVL: Kommentarer til forslag til ny veterinæ
ordning 2/11 2001). Stasjonen skal eventuelt etableres i forbindelse med Dansk
forskning i Foulum på Jylland, der man kan komme i inngrep med et større milj
nomer: ”Dyrlæger som udøver dyrlægegerning i produktionsdyrb
med husdyrsbrugagronomer. M
er det vigtigt, at disse to faggrupper har forståelse for hinandens styrker og sva
den baggrund indøver samarbejde allerede i studietiden.” Den øvrige undervis
duksjonsdyr – innlæring av undersøkelsesmetodikk og enkeltdyrdiagnostik
kullet – vil dersom feltstasjonen realiseres foregå på egen besetning ved KV
rup, eventuelt på egen besetning i samarbeid med utdanningen i h
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For den veterinærmedisinske forskningen er det i alle tre landene en stor ford
veterinærinstituttet ligger i rimelig nærhet til utdanningen. Alle rapporterer om
beidsklima, men at det konkrete samarbeidet gjerne kunne vært enda bedre, sæ
ningssiden. I en viss grad praktiseres det arbeidsdeling mellom veterinærutdann
rinærinstitutt når det gjelder små fagområder. Formen på samarbeidet spenne

el at det statlige 
 godt samar-
rlig på utdan-
ing og vete-

r fra et detaljert  
avtaleverk inngått mellom rektor og generaldirektør til uformelle ”gentlemens agrements” 

H for agronomer, 
nde for hvor-

men av et 
endt forskning. 

 meget ambisiøs 
ine optimal condi-

 offer the con-
rogram Plan 

nskap, veterinær-
medisin, biologisk grunnforskning, samfunnsvitenskap/forbrukerforskning og landbruksøko-

gram rettet mot bærekraftig matvareproduksjon. Det totale programmet 
skal gå over en periode på 8 år og har en ramme på 120 millioner svenske kroner.   

Hovedtyngden av samarbeidet på det veterinærmedisinske og landbruksvitenskapelige områ-
det  etablert  i 1995 
som orge NLH og 
NV på Island 
omf
 

NOVAs huvudmål är at betet mellan Nordens 
lantbruksuniversitet. Nordiska utbildnings- och forskningsallianser ställer krav på en ökad 

ver inte hindra 
tbud och en 

arbete över 
gränserna ger det enskilda universitetet kraft. 

.htm

mellom lederne for ulike faggrupper ved de respektive institusjoner. 
 
Arbeidsgruppen fulgte med interesse presentasjonen av forskerskolen RAP
veterinærer og landbruksøkonomer i Danmark, og mener dette bør være veivise
dan en felles forskerutdanning på husdyrområdet kan organiseres innenfor ram
samarbeid mellom vitenskapelige utdanningsinstitusjoner og institutter for anv
Et annet tverrfaglig forskningsprosjekt er det svenske FOOD 21, som har en
målsetting: ”The overall long-term goal of the FOOD 21 Program is to def
tions and to develop systems and technologies for a sustainable food chain that
sumers high quality products.”(FOOD 21- Sustainable Food Production – P
Year 2002, Uppsala 2001) Programmet bringer sammen landbruksvite

nomi i et bredt pro

 
 
Nordisk arbeidsdeling 
 

er organisert gjennom NOVA-University, et nettverksuniversitet som ble
 et samarbeid mellom landbruksuniversitetene i de nordiske landene (i N
H). NOVAs 7 medlemsuniversiteter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og 
atter totalt 16 000 studenter og 6 000 ansatte. 

t stärka och utveckla det vetenskapliga samar

rörlighet för studenter, lärare och forskare. Nationella resursbegränsningar behö
kunskapsutvecklingen. Nordisk samverkan ökar möjligheterna för ett bredare u
fördjupad kvalitet inom både utbildning och forskning. Specialisering och 

(http://www.nova-university.org/p3nov_mos
 
Et av NOVAs mål er å befeste og profilere de landbruksvitenskapelige utdanni
overfor den øvrige verden, for på den måten å fremstå som en attraktiv samarb
internasjonalt perspektiv. NOVA har et sekretariat plassert ved SLUs avdeling
Skåne.  
 

)  

ngene i Norden 
eidspartner i et 
 i Alnarp i 

Samarbeidet er så langt i hovedsak utviklet innenfor forskerutdanning og forskning. NOVA 
tok også initiativ til det arbeid som ledet fram til at hortonomutdanningene i Danmark (KVL) 
og Sverige (SLU) nå er helt integrerte som et fellesprogram i Øresundsregionen. Det utredes 
for tiden hvordan man kan legge til rette for at studenter fra øvrige nordiske land kan delta i 
den siste delen av utdanningen. På masternivå finnes det et MSc-program i agroøkologi som 
tilbys av NLH. Et aktuelt område for forskningssamarbeid er nettverket "Spetskompetens-
center för mjölkproduktion". Bak dette ligger en innsikt om at ingen av NOVAs medlems-
universiteter alene kan svare for en komplett kompetanseleveranse for moderne melkepro-
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duksjon. Også et område som landbruksteknikk er i dag underkritisk og de
gingstruet ved noen av medlemsuniversitetene. Et utredningsarbeid pågår for å 
nettverk med arbeidsfordeling mellom nodene/de nasjo

lvis nedleg-
se om et 

nale landbruksuniversitetene skulle gi 

 at veterinæ-
ferensiert 

nningens siste 
r dette spesialkurs 

”sykdommer 
iet. Hver 

er laboratorie-
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ningsoppgave som kan utføres der det faglig er mest hensiktsmessig. NOVA har den 15. 
ed sikte 

tredning for å 
 høyere 

genes område også utenfor NOVA. Resultatet av denne utredningen ble publisert 
sommeren 2002, med tittelen Et nordisk forsknings- og utdanningsrom for jord og skogbruk, 

en og besluttet 
mentering av 

ordnet 
t samarbeid ved at 

insitamenter for 
e er ”Økologisk 

). Ad hoc-grup-
ene. Når det 

 av profe-
llence inkludert 

 anbefaler også at det opprettes et nordisk forskningsfond der 
institusjoner fra minst to nordiske land kan få finansiert samarbeid seg i mellom på forsk-

rk, kompe-
 henvises ellers til 

 og skogbruks-
bruk og 

. 
 
Arbeidsgruppen konstaterer sammenfatningsvis at det på flere områder foreligger en innsikt 
blant NOVAs medlemsinstitusjoner at nordisk samarbeid kommer å bli nødvendig for å 
mestre det framtidige kompetansebehovet i høyere utdanning på veterinær- og landbruks-
området, samt at ansvarlige nordiske politikere deler dette syn og på det grunnlag har initiert 
ulike utredninger med mer, og at konkrete forslag om hvordan dette bør gjennomføres nå har 
blitt fremmet av en særlig arbeidsgruppe.  
 
 
 

muligheter for at faget kan overleve og utvikles på nordisk plan. 
 
Arbeidsgruppen har under sine besøk på NVH, SLU og KVL blitt orientert om
rene innen NOVA har levert en søknad om støtte til i felleskap å utarbeide en dif
studieplan for veterinærutdanningen med spesialisering på nordisk basis i utda
del. Søknaden er ført i pennen av rektor Lars Moe ved NVH. Konkret gjelde
innenfor områdene ”sykdommer hos produksjonsdyr”, ”sykdommer hos hest”, 
hos familiedyr”, ”akvamedisin” og ”mattrygghet” i det avsluttende delen av stud
fordypning skal bestå av felles nordiske kurs gitt ved en institusjon, klinikk- ell
tjeneste som enten kan utføres

november 2002 bevilget 46 000 euro til institusjonene for fortsatt utredningsarbeid m
på å utvikle forslag til studieplaner. 
 
Under det norske presidentskapet i Nordisk ministerråd nedsatte man en u
undersøke mulighetene for et øket samarbeid om landbruksforskningen og på de
utdannin

Nordisk Ministerråd 2002. Berørte ministerier har stilt seg bak utredning
dessuten å nedsette en ad hoc-gruppe under professor Mårten Carlsson for imple
resultatet.  
 
Denne ad hoc-gruppen avga sin innstilling i mai 2003. Gruppen har valgt ”Sam
veterinærutdannelse” som ett av fire modellområder som skal vise vei til øk
man kartlegger og rydder av veien hindringer samt finne frem til nødvendige 
å etablere et nordisk utdanningsrom på området (de tre øvrige modellområden
jord- og hagebruk”, ”Biosystems Engineering” og ”Wood Material Science”
pen forutsetter at det stilles særlige midler til rådighet for å utvikle modellområd
gjelder veterinærutdanning tenker man særlig på en differensiering av siste fase
sjonsstudiene, samt utvikling av spissforskningssentra og networks of exce
forskerskoler. Ad hoc-gruppen

ningssiden, og at man setter i gang et arbeid med nasjonal tilpasning av regelve
tansekrav og finansiering for å lette samarbeidet om høyere utdannelse. Det
rapporten Implementering av et nordisk forsknings- og utdanningsrom på jord-
området fra Ad hoc-gruppen under Nordisk ministerråd for fiske-, jord- og skog
næringsmiddelspørsmål (mai 2003)
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Skara 
Arbeidsgruppen støtter bestrebelsene på å skape en nordisk arbeidsdeling på 
området. Hver for seg kan institusjonene få problemer med å dekke hele bred
dypningsemnene som er foreslått. Mange små fagområder er dessuten truet av 
som følge av liten interesse blant studentene. En bedre nordisk samordning kan

dette utdannings-
den av de for-

nedleggelse 
 være en god 

måte å sikre at studentene får god undervisning og at kompetansen blir opprettholdt selv om 

pning mot 
ettersom det 

er i nærheten av 
dt henholdsvis 

og København. Slik undervisning må dermed legges til en feltstasjon i en 
annen del av landet. Det kan være nærliggende innenfor rammen av NOVA-samarbeidet å 

ensk fordypnings-

kara med 
U driver i dag 
utdannes også 

 bachelorgrad. SLU har 160 
ansatte og 150 studenter i Skara. Videre er det fem forsøksgårder i området, herav tre innrettet 
mot storfe og fjær-
kre) k husdyrbruk og 
forh
 

 djurhållningen 
tom finns här stora 

ar av svensk livsmedelsindustri med slakterier, förädlingsföretag, avels-, semin- och djur-
hälsoorganisationer, flera stora, trav- och ridanläggningar, m.m. Detta faktum utgör basen för 

dustri. Just denna 
v i lantbruket 

ring sådana 
r.(Notat til arbeidsgruppen fra Sölve Johnsson [rektors stedfortreder], Skara 24 nov. 

2002) 

ske stipen-
 bli styrket i nær 
Djurskyddsmyn-

n i en felles 
 fremtiden for 

sine underavdelinger med hensyn på økonomi. Avdelingen i Skara med dyresykehuset er 
kostbar å drive og har relativt få studenter. Samtidig er det uttrykt behov for å konsentrere 
aktiviteten innenfor det veterinærmedisinske fakultet til Uppsala. Gruppen har likevel fått 
høre at det vil bli tillagt vekt dersom Norge innenfor NOVA-samarbeidet melder et ønske om 
å utnytte fasilitetene i Skara for en fordypning i produksjonsdyr. Også fra svensk side vil det 
være interesse for et slikt senter dersom aktiviteten blir tilstrekkelig stor. Ved KVL anslo  
man at om lag en firedel av studentene vil velge fordypning i produksjonsdyr da man utredet 
en mer differensiert studieplan. Om man legger samme fordeling til grunn for Norge og 

miljøene hver for seg blir for små.  
 
Av særlig interesse for arbeidsgruppens mandat er veterinærutdanningens fordy
produksjonsdyr, spesielt storfe. På dette området er utfordringene spesielt store, 
ikke er mulig å få til tilfredsstillende undervisning innen besetningsutredning
veterinærutdanningene. Dette på grunn av den store reduksjonen i dyretallet run
Oslo, Uppsala 

utnytte SLUs avdeling i Skara i Vest-Sverige som base for et felles norsk-sv
program på storfe. 
 
Skara ligger ca. 25 mil fra Oslo (togforbindelse fra Oslo til Öxnered, videre til S
buss). Den svenske veterinærutdanningen ble etablert her allerede i 1775, og SL
et mindre dyresykehus i Skara, der man utdanner dyrepleiere i et toårig løp. Det 
næringsmiddelingeniører, som er et treårig program tilsvarende

 ulike typer produksjonsdyr (svin, melkeproduksjon og kjøttproduksjon fra 
. Området rundt Skara – Västra Götalands Län – er et tyngdepunkt i svens
oldene skulle ligge godt til rette for en besetningsbasert undervisning:  

SLU finns representerat i Skara därför att i regionen runt Skara är den svenska
som mest intensiv och omfattande och samtidigt mest diversifierad. Dessu
del

vår viktigaste tillgång; närheten till lantbruk, djurhållning och livsmedelsin
närhet innebär att vi har extra goda möjligheter att fånga upp problem och beho
och livsmedelsindustrin samt att utöva på platsen-utbildning och –forskning k
frågo

 
En særlig faglig spesialisering i Skara er ”husdyrenes helse og miljø”. Også nor
diater har fått sin utdanning på området her. Det faglige miljøet kommer til å
fremtid ettersom man har vedtatt å lokalisere det nye svenske dyretilsynet (”
digheten”) hit. 
 
Arbeidsgruppen har undersøkt med SLU muligheten for å legge undervisninge
norsk-svensk fordypning mot produksjonsdyr til Skara. SLU er i ferd å vurdere
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Sverige, skulle det bety at mellom 10 og 15 NVH-studenter (15 – 20 ved et opp
velge denne spesialiseringen og mellom 15 og 25 SLU-studenter. Under hørings
så vel SLU som NOVA interesse for å arbeide videre etter denne linjen, og man 
de pågående prosessene innenfor det nordiske samarbeidet på området. Dette pa
inn i strategien fra ad hoc-gruppen under Nor

tak på 90) vil 
runden viste 
henvist her til 
sser også godt 

disk ministerråd for fiske-, jord- og skogbruk og 

ør legge stasjo-
ov for å ta 

isk arbeids-
t er behov for 

r fått høre flere 

 på området, bl.a. 
 og andre 

elge en slik 
emer med å 

de volum og kvalitet i utdanningen. Tilfeldighetene har gjort at Norge nå står foran 
en betydelig omlegging av sin veterinærutdanning. Det vil være et kraftfullt signal fra den 

 regjeringen om at man tar det nordisk samarbeidet på alvor dersom man legger deler 
OVA-

en siste års for-
om er gjengitt i 

rsøke og stille 
 kompetanse på 

gså være 
ærmere for 
ligvis bygges 
dt NVHs 

idlertid ikke noen egen forsknings-
kompetanse på storfe eller svin i Sandnes. Til den praktiske undervisningen vil man derfor 

øre at disse har 
 seg arbeidet 

er ved at hoved-
le gis av lærere 

isk perspektiv. 
 sine særlige 

kompetanseområder i NOVA-samarbeidet. Kompetansen på småfe finnes i Sandnes, og er så 
langt arbeidsgruppen har brakt i erfaring unik i Norden. Så vel fra SLU som KVL er det ut-
trykt interesse for å utnytte dette miljøet for svenske og danske studenter som ønsker kunn-
skap om småfesykdommer innenfor en fordypning mot produksjonsdyr. I dette perspektivet 
kompletterer SLUs avdeling i Skara og NVHs i Sandnes hverandre på en utmerket måte. 
NOVA mener i sin høringsuttalelse at en løsning med større bruk av SLU-Skara og NVH-
Sandnes ”bör kunna ha goda förutsättningar att kunne resultera i robusta forsknings- och 

næringsmiddelspørsmål som Mårten Carlsson ledet.   
 
”I Sverige” er selvfølgelig et radikalt svar på mandatpunktet om hvor man b
nære fasiliteter for undervisning rettet mot produksjonsdyr. Det er imidlertid beh
noen radikale grep dersom man skal realisere intensjonene om å skape en nord
deling i veterinærutdanningen. Fagmiljøene er i mange tilfeller svært små, og de
en større arbeidsdeling mellom de nordiske landene. Som arbeidsgruppen ha
ganger, er arbeidsformen og undervisningen under sterk omlegging innenfor feltet produk-
sjonsdyr. Samtidig ser man en reduksjon av andelen veterinærer med praksis
som følge av omstillinger i landbruket, nye produksjonsformer, endret regelverk
økonomiske rammebetingelser. Det er derfor ventelig at færre studenter vil v
spesialisering i fremtiden, og utdanningsinstitusjonene kan få ytterligere probl
oppretthol

norske
av den norske veterinærutdanningen til Skara i Sverige innenfor rammen av N
universitetet. 
 
Sandnes 
Uansett plassering av veterinærutdanningen synes det mindre aktuelt å legge 
dypning på produksjonsdyr til Østlandsområdet; ref. dyretallsproblematikken s
NVHs egne strategidokumenter. Alle studentene skal imidlertid lære å unde
diagnose på produksjonsdyr som del av den grunnleggende utdanningen, og
området må dermed opprettholdes ved veterinærutdanningen sentralt. Det må o
fasiliteter ved en veterinærutdanning der de kan trene på dette (det redegjøres n
denne problematikken i avsnittet om nytt klinikkbygg nedenfor). Det kan natur
opp en base for undervisning innenfor en fordypning mot storfe og evt. svin run
Institutt for småfeforskning på Sandnes. Det finnes im

måtte knytte til seg privatpraktiserende veterinærer. Arbeidsgruppen har fått h
et høyt faglig nivå og at det er utstrakt velvilje hos lokale veterinærer for å påta
med å veilede studenter i praksis, men det er en del prinsipielle betenkelighet
tyngden av undervisningen innenfor et viktig fag ved en vitenskapelig høysko
som ikke innehar en forskerstilling/er aktive forskere. 
 
Etter arbeidsgruppens syn er det påkrevd å se avdelingen i Sandnes i et nord
NVH har meldt inn småfeforskning, havbruk/fiskehelse og mattrygghet som
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utbildningsmiljöer för stora produksjonsdjur respektive smådjur, som håller hög internationell 
klass, vilket är et måste för framtida överlevnad.” 

tene for nordisk 
a, dels ved 

 får en god 
ing at veteri-

skap om, og ha 
av ferdig produkt ved 

glige stimulans det er å arbeide innenfor et 
bruk. 

aktiviteten 
at ”Rogaland har 

ktuelle i 
ns Veterinære 

rer stamfiskan-
r på fôrsiden med betydelig forskning- og utviklingsvirksomhet, 

vil kunne gi studenter og forskere tilstrekkelig faglige utfordringer. Også NLH og Akvaforsk 
 kan dessuten 

strategiske 

ing og forskning 
onsentreres på 
og fiskeopp-

 NOVA-studenter og forskere innenfor 
 småfe og fisk, 

skere. Dersom 
t styrke miljøet i 

 fasilitetene, 

ISf er positive. 
forholdene 
 gode og 
 for å bygge ut 

g undersøkel-
år det gjaldt 

li løst dersom 
 landbruks-

tilsyn og sjømat vil inngå – legger sitt regionkontor til Statens veterinære senter på Høyland, 
noe som vil medføre en større utbygging her. Forholdene syntes også å ligge til rette for å gi 
studentene ambulatorisk praksis på produksjonsdyr (svin og storfe) i Rogaland.  Her vil man 
måtte støtte seg til private veterinærer og Veterinærinstituttet. Samlokaliseringen med offent-
lige etater på Høyland gir også mulighet til å gi studentene et innblikk i oppgavene til fylkes-
veterinæren, Statens dyrehelsetilsyn og/eller Mattilsynet. Det kan være ønskelig at noen 
veterinærer enten i privat praksis eller ved disse etatene får en mer formalisert tilknytning til 

 
Den norske kompetansen på havbruk og fiskehelse nevnes også når mulighe
arbeidsdeling drøftes. Undervisning på området foregår i dag dels på Adamstu
Akvaforsks stasjon og hos lokale oppdrettere på Frøya og Smøla. Studentene
innføring i havbruksproblematikken her, men arbeidsgruppen er av den oppfatn
nærstudenter som velger fordypning mot havbruk må opparbeide seg kunn
erfaring fra, hele produksjonskjeden, fra utvalg av stamfisk til kontroll 
lakseslakteri. Studentene trenger også den fa
bredere veterinærmiljø, med ulike oppgaver innenfor og innfallsvinkler til hav
Forholdene ligger godt til rette for dette i Rogaland. 
 
Statens dyrehelstilsyn i Rogaland har på forespørsel fra arbeidsgruppen kartlagt 
innen havbruk i nærheten av NVHs avdeling i Sandnes. Deres konklusjon er 
et variert antall virksomheter relatert til havbruk, og mange av disse kan være a
undervisningsøyemed.”(Statens Dyrehelsetilsyn: Akvakultur i nærheten av State
Senter Sandnes, Sandnes 2002) Oppdrettsnæringen i Rogaland, som inklude
legg og kommersielle aktøre

kan ha nytte av at det etableres et sentrum for oppdrettsvirksomhet her, og dette
gi Oslo-miljøet en tydelig tilstedeværelse i kystregionen og dermed styrke den 
posisjonen i forhold til næringen. 
 
Erfaringsmessig er det administrativt vanskelig og kostbart å drive undervisn
spredt på mange steder. Det er derfor en fordel om desentralisert virksomhet k
så få steder som mulig. Et godt utbygget studie- og forskningssenter for småfe 
drett kan få stor betydning i NOVA-sammenheng.
veterinær- og husdyrfag vil derfor ha stor nytte av et sterkt faglig sentrum for
men da må forholdene ligge til rette for opphold for så vel studenter som for
man lykkes i å etablere et knutepunkt i NOVA-samarbeidet vil det utvilsom
Sandnes og forbedre økonomien ved å muliggjøre en mer rasjonell utnyttelse av
noe som burde gi lavere kostnader per student eller forsker. 
 
Inntrykkene som arbeidsgruppens utsendte satt igjen med etter besøket ved 
Scrapieforskningen imponerte, her holder man et meget høyt nivå. Samarbeids
mellom de ulike institusjonene ved Statens veterinære senter synes også å være
ubyråkratiske. I hovedsak er lokalene moderne og funksjonelle, og mulighetene
syntes gode dersom det skulle være behov for det. Når det gjaldt laboratorier o
ses- og demonstrasjonsrom var man godt forsynt, men kanskje i mindre grad n
kontorer og internatplasser. Problemet med manglende kontorplasser kan b
Mattilsynet – der Statens dyrehelsetilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, Statens
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utdanningen gjennom en II-stilling, etter mønster av de lærerstillingene man har i medisin ved 
UiO. 

et er i dag 
å firemannsrom 

et vil utvilsomt 
Norden opp-

fatter et opphold ved ISf som attraktivt eller ikke. Arbeidsgruppens vurdering er at det vil 
være behov for en opprustning av studentboligene i Sandnes, eventuelt i form av et nybygg. 

ærutdanningen 
p flere ganger. 
avgjørende 

grunnleggende 
studiene dersom man hadde hatt en ikke-klinisk påbygging. Det kunne gi en bedre utnyttelse 

tudiepoengene 
elge mellom 

ell i tråd med 
 Stortinget gav 

 og Innst. S. 
 på tre år og om-

ngsinstitu-
.med.vet ved 

rkesutøvelse for 
ingen og krav om 

soppgaver 
 veterinærut-

n vanskelig kan 
tes ned fra fem og et halvt år. Dette er også et av de kliniske studiene, hvor studiet må gi 

 foreslår at 
ed. vet. blir 

e en betydelig 
 selv har frem-
esjonsutdan-

NLH har organisert flertallet av sine utdanninger innenfor en bachelor-master-modell. For 
NLH vil et poeng ved en eventuell sammenslåing av de to institusjonene være de effektivi-
seringsgevinstene man kan hente i grunnutdanningene og mulighetene for synergier innenfor 
forskningen. Arbeidsgruppen har forespurt rektorene ved NVH og NLH om mulige organisa-
sjonsmodeller for et slikt bachelorprogram. På bakgrunn av deres eget internasjonale kontakt-
nett har de forelagt arbeidsgruppen noen mulige modeller, og påpekt fordeler og ulemper ved 
disse.  
  

 
For kortere feltopphold for studenter og forskere er sikkert internattilbudet slik d
brukbart, men arbeidsgruppen tviler på om dagens studenter finner seg i å bo p
over lengre tid. Kapasiteten syntes også noe liten. Boforholdene og fagmiljø
være avgjørende for om studenter og forskere fra så vel Norge som det øvrige 

 
 
Bachelor-master-modell også i veterinærutdanningen? 
 
I samtaler både med NVH og NLH kom spørsmålet om en inndeling av veterin
i en lavere grad, bachelor i biofag, og en høyere grad, cand.med.vet-graden, op
For veterinærutdanningen er det kapasiteten innenfor de kliniske fagene som er 
for antall studenter man kan ta inn i studiet, og man kunne tatt opp flere på de 

av ressursene gitt en finansieringsmodell der institusjonene får betaling for de s
man produserer, og det kunne gi øvrige biofagstudenter et større utvalg kurs å v
enten dette er på grunnivå eller i forskerutdanningen. 
 
En generell omlegging av det norske gradssystemet til en bachelor-master-mod
Bologna-erklæringen ble foreslått av Utdannings- og forskningsdepartementet.
sin tilslutning til departementets forslag om endringer i gradsstrukturen (se St.meld. nr. 27 
(2000-2001) Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning
nr. 337 (2000-2001). I den nye gradsstrukturen skal lavere grad ha et omfang
fanget av høyere grad skal være to år. Det ble imidlertid etter ønske fra utdanni
sjonene selv gjort en del unntak for lange profesjonsutdanninger, herunder cand
NVH. For graden cand.med.vet. ble det sagt at ”EU-direktivet som regulerer y
veterinærer i EØS-området, setter en minimumsgrense på fem år for utdann
hvilke fag og emner som skal inngå. I Norge er veterinærene tillagt flere arbeid
innenfor områdene fisk og næringsmiddelhygiene enn i de andre landene. Norsk
danning har derfor større omfang av slike fag, noe som medfører at studietide
kut
omfattende opplæring i diagnostisering og behandling av dyr. Departementet
studietiden fortsatt skal være fem og et halvt til seks år, og at graden cand. m
opprettholdt.” En omlegging av gradsstrukturen i veterinærutdanningen vil vær
endring i forhold til Stortingets vedtak (saken må tilbake dit) og det synet NVH
met tidligere, nemlig at cand.med.vet.-graden fortsatt bør være en enhetlig prof
ning. 
 

 80



Europeisk modell (5-6 år) 
Veterinærutdanningen er en profesjonsutdanning. For å få autorisasjon som v
må utdanningen fylle visse minimumskrav satt av

eterinær i EU, 
 EU-kommisjonen og EAEVE (European 

met for profe-
ten at det 
opeiske lære-

r. Her vil det skje 
idspunkter. Sær-
dgangen til 

universitetetsutdanninger for personer som har bestått videregående skole (arbitur). Enkelt-
v undervis-

tatene fra videre-
 tas opp på bak-

grunn av eksamenspoeng alene, men noen studenter får tilleggspoeng for universitetsstudier 
t i retning av at 

ighetene for å få 

ktlegges 
 som for 

tomi undervises ikke i full bredde, men 
retter seg inn mot å fylle profesjonens spesielle behov. Veterinærstudiet er i de europeiske 

 studietid. Lengst studietid har man i Norden, Tyskland og Neder-
rricula i disse 

lt. I Norge har 

  

ntologiske og vete-
esjonsstudiet 

  
g, historie og 

 i videre-
ntene over på 

srettet basalutdan-
iet. De selek-

teres på bakgrunn av resultatene fra den 4-årige collegeutdannelsen.  
  
En tillempet utgave av den amerikanske modellen finner man i New Zealand. Der er det to 
veier fram til opptak til et 4,5 år langt profesjonsstudium i veterinærmedisin. De som kommer 
rett fra ”high-school” tas opp til et semesterlangt kurs i kjemi, cellebiologi, fysikk og biologi. 
Bare en femdel av dem som tas opp til dette kurset vil komme inn på veterinærstudiet. 
Omtrent halvparten av dem som tas opp til profesjonsdelen (siste 4,5 år) av veterinærstudiet er 
eldre studenter som har studert basalfag ved andre universiteter. 

Association of Establishements for Veterinary Education).  
  
I Norden og i de aller fleste andre europeiske land følger man det samme syste
sjonsutdanningen i veterinærmedisin. Studentene tas opp til profesjonsstudiet u
kreves forkunnskaper ut over det man har fra videregående skole. Ved noen eur
steder er første del av veterinærstudiet i større eller mindre grad åpne studie
en til dels sterk seleksjon av studenter til profesjonsdelen av studiet på ulike t
lig gjelder dette Tyskland, der det i følge grunnloven ikke er lov å begrense a

kurs kan imidlertid adgangsreguleres dersom dette er helt nødvendig på grunn a
ningen. 
  
Her i landet tas studentene i dag opp til veterinærstudiet på bakgrunn av resul
gående skole (dog kreves det største fordypning i kjemi). De fleste studentene

eller yrkesrelevant arbeidserfaring. Utviklingen de senere år i Norge har gåt
flere tas opp på bakgrunn av resultatene fra videregående skole alene. Mul
tilleggspoeng ved videreutdanning og yrkeserfaring har blitt mindre. 
  
I basalfagundervisningen ved de europeiske veterinærmedisinske lærestedene ve
kunnskap som er viktig for de anvendte fagene. Undervisningen i basalfag slik
eksempel fysiologi, genetikk, biokjemi, zoologi og ana

landene normert til 5 – 6 års
land, dette fordi næringsmiddelhygiene og mattrygghet utgjør en større del av cu
landene. EU og EAEVE har slått fast at akvamedisin er et veterinært arbeidsfe
undervisningen innen dette fagområdet fått spesielt stort omfang. 

Nordamerikansk modell (4+4 år) 
I USA og Canada har de en annen modell for opptak til de medisinske, odo
rinærmedisinske studiene enn i Europa. 4 år på college etterfølges av 4 år i prof
(enten det er medisin eller veterinærmedisin), og det er sterk konkurranse om plassene på 
profesjonstudiene.  

I løpet av de to første årene på college studeres generelle fag slik som språkfa
naturfag / biologiske fag. En del av disse fagene undervises på samme nivå som
gående skole i Norge. Etter den generelle to-årige collegeutdanningen går stude
en to-årig ”prevet”-linje. I løpet av disse to årene gis studentene profesjon
ning innen veterinærmedisin. Studentene tas deretter opp til selve profesjonsstud
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Felles biologisk bachelorutdanning i Norge? 
Man kan som eksempel tenke seg en modell der studentene får en gener
biologisk utdanning etter videregående skole, og på grunnlag av dette blir tatt 
profesjonsstudiet veterinærmedisin. Modellen kan være en variant av den amerikanske 

ell og grunnleggende 
opp til 

modellen eller den modellen man har i New Zealand. Man kan tenke seg to måter dette kan 
o
  

øgskoler, for 

2 t spesialdesignet ”prevet”  kurs ved én eller et fåtall institusjoner i Norge, og 
 til profe-

gende biologisk 
år av ett flertall av følgende generelle fag: forberedende prøve i filosofi og 

nnretning, gene-
anikk, genetikk, 

fra at selve 
 innen bio-

nslår at den må bli mellom 4,5 og 5 år for å dekke opp for de 
in i Norge. 
t grunnlaget 
diet innenfor 

er på kurs som 
ningen, og følger disse parallelt med øvrige kurs. Kapa-

le kursene, sam-
 da være nød-

sutdanningen 
est realistiske 

Innenfor UFDs finansieringssystem er kurs på bachelornivå rimeligere enn en klinisk profe-
g som veterinærmedisin. Veterinærutdanningen er vektet til 4,0 i UFDs bud-

 (der 1,0 er 
ssursforbruket 

en vil imid-
går inn med 

stipendordninger eller lignende. 
 
Positive effekter  
Dersom man innfører en biofaglig bachelorgrad (”prevet”-studium) som grunnlag for opptak 
til profesjonsstudiet, vil man trolig få økt søkning til biologiske og naturvitenskapelige stu-
dier. Man forskyver konkurransen om studieplasser til disse studiene fra videregående nivå til 
et nivå som krever mer reflektert kunnskap og større faglig modenhet i naturvitenskapelige 
fag. Ved å flytte konkurransen mellom studentene til etter gjennomført universitetsstudium i 

rganiseres på:  

1. Studentene gis fri anledning til å studere basalfag ved universiteter og h
deretter å søke opptak til profesjonsdelen. 

. Det gis e
alle som ønsker å studere veterinærmedisin, må ta dette kurset før opptak
sjonsstudiet. 

  
Med utgangspunkt i den norske utdanningsmodellen kan det være en grunnleg
plattform som best
vitenskapsteori, kjemi, generell biokjemi med metabolsk og bioteknologisk i
rell mikrobiologi, cellebiologi, biologisk produksjon, statistikk, zoologi, bot
matematikk og fysikk. 
  
Med basis i erfaringene gjort i Nord Amerika og i New Zealand må man gå ut 
profesjonsdelen av veterinærstudiet ikke kan bli kortere enn 4 år etter BSc nivå
logiske fag. Rektor ved NVH a
tilleggsbehov man har innen næringsmiddelhygiene/mattrygghet og akvamedis
Rektor ved NLH antar at man ved et godt opplegg for bachelor-studiene med de
norske studenter har fra videregående skole vil kunne gjennomføre veterinærstu
samme ramme som i USA, dvs 4 år. 
  
En mellomløsning kan være at studentene allerede i 2. eller 3. studieår begynn
er særlig innrettet mot veterinærutdan
siteten ved disse kursene vil ventelig være vesentlig lavere enn ved de generel
tidig som svært mange studenter vil ønske å ta nettopp disse kursene. Det vil
vendig med adgangsregulering, og det betyr at det reelle opptaket til profesjon
vil foregå midt i bachelorstudiet. Rektor ved NLH ser for seg dette som den m
løsningen, med en total studietid på 6-6,5 år. 
 

sjonsutdannin
sjettsystem, mens grunnleggende naturvitenskapelig utdanning er vektet til 1,25
årskostnaden for teorifag og sosialfaglige utdanninger på lavere nivå). Om re
vil bli større ved en forlenget utdanning er derfor usikkert. En økning i studietid
lertid medføre økt studielån for de nyutdannede kandidatene dersom man ikke 
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stedet for å konkurrere på eksamenskarakterer fra videregående skole, vil 
tilfang av studenter til veterinærutdanningen. En slik seleksjonsprosess kan o
kjønnsbalansen i studiet, ettersom jentene gjennomgående har be

man få et bredere 
gså bedre 

dre karakterer fra videre-

profesjonsstu-
. I følge profes-
ersity, New Zea-

eterinærstu-
ke veterinær-

dier generelt. 
I sitt høringssvar sier NOVA at Bachelor-programmer også kan være en vei å skape mer ro-

n vil bli vesentlig 

tene har gjen-

p igjen fag i videregående skole. I dag er det mange unge mennesker som 
 represen-

s kortere enn 4,5-
insk eksamen øke 

ettholde samme 
r. 

odenhet ved 
eterinær-
natomi og 

fysiologi på et detaljeringsnivå som er tilpasset profesjonsstudiene veterinærmedisin for al-
rser å gjennomføre dissek-

kaper som i 
unn er den 
 i USA lagt til 

Alternativt: Felles undervisning i grunnleggende biomedisinske fag ved UiO 
sin-, ernærings- 

i det problem-
ærstudentene 

n områder som 
er unike for veterinærmedisin slik som for eksempel drøvtyggerfunksjonen, organanatomi 
(herunder fugle- og fiskeanatomi) og fysiologi. 
 
UiO har innført Problembasert læring (PBL) i utdanningene i medisin og odontologi. NVH 
vedtok allerede i 1995 å innføre PBL som pedagogisk prinsipp i utdanningen av veterinærer, 
men implementering av dette har ikke har latt seg gjøre pga av begrensninger i klinikkene og 
de økonomiske ressursene. NVH er imidlertid positive til å bruke PBL som pedagogisk prin-
sipp i utdanningen av veterinærer, og det skulle følgelig ikke være noen større prinsipielle 

gående skole mens slike forskjeller ikke kan påvises ved universitetstudier.  
  
Dersom alle søkere må gjennom en bachelorutdanning (”prevet”) før opptak til 
diene vil man ventelig se økt søkning til biologiske og naturvitenskapelige fag
sor Norm Williamson (Program Director of Veterinary Science, Massey Univ
land) fører en slik ordning til at en stor andel av dem som ikke kommer inn på v
diet fortsetter med andre naturvitenskapelige studier. En vil således kunne bru
medisin som et ”motiveringsfag” for å øke interessen for naturvitenskapelige stu

buste miljøer i grunnlagsfagene. Ulempen er at tiden for spesialistutdanninge
kortere, og det er ikke lett å veie disse to hensynene opp mot hverandre. 
  
Ved å forskyve konkurransen om opptak til veterinærstudiet til etter at studen
nomført en grunnutdanning ved et universitet, vil man få bort mye av den tid som i dag går 
med til å ta op
bruker mye tid på å forbedre karakterer for å få flere konkurransepoeng, noe som
terer en lite effektiv bruk av landets menneskelige ressurser.  
  
Negative effekter 
Dersom selve profesjonsdelen av utdanningen for veterinærer ikke kan gjøre
5 år, slik NVH hevder, vil den totale studietiden før avlagt veterinærmedis
med en modell som tar studentene fram til BSc nivå. Man kan muligens oppr
studietid dersom man velger en basisdel som ikke utgjør mer enn 1-2 semeste
  
Selv om en grunnleggende undervisning på bachelornivå vil gi større faglig m
inntaket til de veterinære studiene, noe som utvilsomt vil lette innlæringen av v
fagene, vil det ikke være rasjonelt og hensiktsmessig å undervise for eksempel a

minnelige bachelorstudenter. Det kreves således betydelige ressu
sjonskurs og fysiologikurs i profesjonsstudiet, og det legges vekt på detaljkunns
begrenset grad kan nyttes i andre biologiske studieretninger. Nettopp av den gr
detaljerte undervisningen i dyrenes anatomi, fysiologi, medisinsk genetikk osv.
den første del av de fire årene på veterinærfakultetet.  
 

En alternativ modell for veterinærmedisin kunne være å samarbeid med medi
og odontologimiljøet ved Universitetet i Oslo, og la veterinærstudentene ta del 
baserte opplegget i de grunnleggende biologiske/medisinske fagene der. Veterin
må i et slikt samarbeid sikres tilstrekkelig og spesialtilpasset undervisning inne
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hinder i veien for at NVH kan samordne deler av sin basalundervisning me
fakultet i Oslo. Rent praktisk kan det imidle

d det medisinske 
rtid være vanskelig å få dette til innenfor de 

fysiske rammene som gjelder for studiene ved UiO. 

matisk-natur-
i undervises 
deler av sin 
ritak for bio-

iO, men disse 
 deler av laboratoriekurset i biokjemi ved NVH.  På veterinærhold 

agene ikke er 

nfronteres 
bakeskritt der-

nerell biologisk grunnutdanning før de stilles overfor 
e og veterinærmedisinske spørsmål. Det kan argumenteres for at det beste 

ses de kra-

ingsministeriet å 
i Norden som 

 Man har funnet 
e første årene i 

get bred ut-
vene i den etterføl-

gende kandidatutdanningen (mastergraden), men dette har vist seg vanskelig å forene med de 
t skal være inn-
 studietiden ut 

nskelig å gi studen-
etter.  

elorgraden 
achelorgraden 

“erhvervet ved en udenlandsk uddanningsinstitution med en EU-
ede plan” 

 å bli tatt opp 
v fra ministeriet 

anning. Det 
ere grad. 

Arbeidsgruppens vurdering 
Arbeidsgruppen ser at det er uvant i Europa å tenke veterinærutdanningen inn i en bachelor-
master-modell, og at det er reelle problemer både for ressursbruk og studieprogresjon. En slik 
ordning vil også føre til betydelige endringer i kriteriene for opptak til veterinærstudiet og 
curriculum for utdanningen. Arbeidsgruppen har verken hatt ressurser eller mandat til å utrede 
dette med den detaljeringsgrad som er påkrevd (studieplannivå). Arbeidsgruppen anbefaler at 
det lages en egen utredning om og i tilfelle hvordan en kan lage en veterinærutdanning innen-
for en bachelor/mastermodell.  

 
Det kan også være samordningsgevinster  med undervisningen ved Det mate
vitenskapelige fakultet, UiO. Ved Institutt for Biokjemi og Institutt for Biolog
generell biokjemi, genetikk, og fysiologi, og veterinærstudentene vil kunne ta 
generelle basalfagundervisning ved dette fakultetet. Det har i flere år vært gitt f
kjemieksamen ved NVH for studenter som har avlagt biokjemieksamen ved U
studentene har måttet følge
anses imidlertid en slik generell basalfagundervisning som lite optimal fordi f
vinklet mot medisinske aspekter. 
  
NVHs nåværende studieplan sikrer at studentene allerede fra første studiedag ko
med veterinærmedisinske problemstillinger. Mange vil oppleve det som et til
som veterinærstudentene må ta en ge
relevante medisinsk
for veterinærstudiet er at en institusjon har kontroll med at undervisningen tilpas
vene som settes til de ferdige veterinærene. 
 
Erfaringene i Danmark 
KVL er som del av en allmenn utdanningsreform i Danmark pålagt av utdann
innføre en bachelor/master- (kandidat-) modell, og er dermed den institusjonen 
har arbeidet mest med denne problematikken innenfor en veterinærutdanning.
det vanskelig å utarbeide en tilfredstillende studieplan for bachelorgraden. D
veterinærutdanningen undervises det i svært mange fag og studentene får en me
danning. Bachelorstudiet må først og fremst tilfredsstille kunnskapsbeho

generelle kravene myndighetene i Danmark setter til en bachelorgrad, der de
slag av et selvstendig arbeid (bacheloroppgaven). Dersom man ikke skal øke
over 5,5 år, gjør den generelle fagtrengselen i veterinærutdanningen det va
tene den fordypning tidlig i studiet som den nasjonale bachelorforskriften foruts
 
I forhold til en integrert veterinærutdanning av den nordiske typen savner bach
etter KVLs syn relevans. Det er bare søkere med den spesielle veterinære b
(eller tilsvarende grad 
godkent uddannelse og nogenlunde samme studieopbygning som i den foreslå
(KVL: Forslag til ny studieordning ved veterinærstudiet 2001) som kan søke om
til kandidatutdanningen i veterinærmedisin. I Danmark er det for øvrig et kra
at alle bachelorstudenter som ønsker det skal få plass på en relevant kandidatutd
kan med andre ord ikke være noen ”siling” av studentene mellom lavere og høy
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Nytt klinikkbygg 

e fasiliteter for 
). Det forut-
ov og under-
ke forhold.” 

g ”som vil 
 bioproduksjon, medisin, veterinærmedisin og miljø-

sektoren.” Klinikkbygget kan ikke analyseres uavhengig av en analyse av behovene innenfor 
veterinærmedisin. Her er det viktig å anslå så vel totalbehovet for veterinærer som å vekte den 

tningen mot ulike spesialiseringer.  
 

pleierutdan-
nde faktoren, og ikke 

etterspørselen fra studentene (uttrykt i tallet på primærsøkere til begge utdanningene) eller 
noe s også å gjelde 
for a ed Sveriges 
Lan en:  
 

kas. Prognoser 
gori över längre perioder är notoriskt opå-

litliga och förtjäner inte nogon större tiltro. Utredningen vill även framhålla att vetrinärutbild-
samhället/indu-
ade veterinärer 

ella områden som 
den 

 70 per år til 
t å øke opp-

ed 15-20 
er på at denne udvikling ikke skulle kunne fortsætte.” 

(KVL: Rapport vedrørende mulighederne for meroptag på veterinærstudiet under den 
igende antall 
r admini-

ende tendens. 
Man har vedtatt å øke opptaket til veterinærutdanningen, først med 20 studenter til 140 og 
deretter, når utbyggingen av ny klinikk for store dyr i Taastrup er klar, til 180 studenter. Dette 
vil bli gjennomført fra 1. september 2005. 
 
Det er en tydelig trend i hele Norden at det blir mindre å gjøre for dem som driver praksis på 
produksjonsdyr, mens markedet for sports- og familiedyr er i sterk vekst. Her er det også et 
mer betalingsvillig publikum. Bonden må til syvende og sist vurdere om veterinærmedisinsk 
behandling lønner seg rent økonomisk, eller om dyret i stedet bør avlives, mens kundene på 

 

 
 
Et hovedpunkt i mandatet er behovet for et nytt klinikkbygg (”tilfredsstillend
stasjonær undervisning i klinisk veterinærmedisin på produksjonsdyr i Norge”
settes at arbeidsgruppen bygger sine vurderinger ”på en analyse av dagens beh
visningsprinsipper og tar nødvendige hensyn til faglige, økonomiske og praktis
Arbeidsgruppen skal også gi et forslag til institusjonsstruktur og strategisk styrin
dekke fremtidens kunnskapsbehov innen

faglige innre

 
Behovsanalyse 
 
I Norge er opptaket til veterinærutdanningen 56 studenter per år og 14 til dyre
ningen. Det er kapasiteten i klinikkene ved NVH som er den begrense

n analyse av samfunnets behov for veterinærer eller dyrepleiere. Dette syne
ndre slike utdanninger i Norden. I evalueringen av veterinærutdanningen v

tbruksuniversitet skriver man om dimensjoneringen av veterinærutdanning

Arbetsmarknaden för veterinärer är god under den tidsrymnd som kan överblic
över tillgång och efterfrågan för en viss yrkeskate

ningen är en högkvalitativ utbildning som är mycket väl lämpad för delar av 
strin som idag saknar eller har alltför få veterinärer anställda. Med fler utbild
kommer alltså med stor sannolikhet fler veterinärer in i andra, icke-tradition
är i behov av deras kompetens.(Dnr SLU uf. 11.45-1879/01 Utredning av 
veterinärmedicinska fakulteten vid SLU Uppsala 2002 s. 20) 

 
I Sverige har man bestemt seg for å øke opptaket ved veterinærutdanningen fra
82, med 100 studenter som et mål på lang sikt. Også i Danmark har man vedtat
taket til veterinærutdanningen. I Danmark har arbeidsstyrken av dyrleger vokst m
hvert år de siste 25 år, og ”intet tyd

eksisterende studieordning, oktober 2002) Erfaringene fra Danmark er at det st
dyrleger særlig har funnet arbeid innenfor områdene mindre husdyr og veterinæ
strasjon, mens beskjeftigelsen i forbindelse med produksjonsdyr har vist en fall

 85



familiedyrmarkedet utelukkende spør seg hva de har råd til. Ulike helseforsikrin
uten gitt større rom for veterinærene når det gjelder behandling av familie
gjør det vanskelig å anslå behovet er at dette markedry betjenes av veterinærer i
praksis. Det er vanskelig å vurde

ger har dess-
dyr. Et moment som 

 privat 
re etterspørselen i markedet, ikke minst fordi etablering av et 

mot smådyr 
eterinærers 
 til dyrene. 

e våre for det vi 
 november 2002) 
 tilbys behand-

ersnitt og 
hus, med alle 

anning med vete-
rinærer, dyrepleiere og teknikere. Den kraftige framveksten av smådyrklinikker resulterte i et 

ere i 1994. 
n toårig. 

eld. nr. 12 
ntallet med 18 000 

ruppen hester 
skoler, øvrig 

urisme. Hester benyttes i økende grad innen helsesektoren, herunder 
ridning for funksjonshemmede og innen rusmiddelomsorgen. Hester brukes dessuten av 

 har seks 
steinteressen. 

stehold vil gi 

 NVH skriver 
raftig vekst i 

 infeksjonsbe-
. … Oppdrett 

krivelse for NVH 
de, men behovet for veteri-

le / Universitetet i 
8 i 2002 ble 
loger nå være 

t sjøpattedyr. Som 
 rett til å ut-

 
Oppgaver i offentlig forvaltning øker også som følge av endringer i regelverket EU/EØS-
området, med strengere krav til kontroll og oppfølging innenfor matproduksjon og dyrehelse. 
Feltet ”Veterinary Public Health” vil ventelig beskjeftige en større gruppe veterinærer. NVHs 
egen vurdering er at ”[a]rbeidet med mattrygghet vil i fremtida baseres på kunnskap om 
næringskjeder (animalske, akvatiske, vegetabilske), og risikoanalyser knyttet til disse. Kravet 
om fagkompetanse vil derfor øke både i forvaltningens utforming av risikobasert regelverk, 
og i matprodusentenes internkontroll …”(NVH 14. september 2002) 

tilbud i seg selv genererer etterspørsel.  
 
Siden 1990 er tallet på veterinærer i Norge som først og fremst driver praksis 
fordoblet, til 800. Veterinær Geir Birkeland, sekretær for Smådyrpraktiserende v
forening, mener at bakgrunnen for denne veksten er dyreeiernes endrede forhold
Som vanlig går Amerika foran: ”Amerikanerne mener vi ikke skal snyte dyren
unner oss selv, også når det gjelder helsetjenester.”(Bergens Tidende den 18.
Norge ligger skjønnsmessig ti til femten år bak i utviklingen, men allerede nå
linger som tannregulering, rotfylling, hofteoperasjon, grå stær-operasjoner, keis
kreftbehandling, for å nevne noe. Smådyrklinikkene utvikler seg til små syke
dets ”normale” avdelinger og tannhelsepleie i tillegg. Alt dette krever bem

behov for fagutdannede dyrepleiere, og NVH startet egen utdanning av dyreplei
Fram til i dag har utdanningen vært ett-årig. Fra og med 2003 blir utdanninge
 
Sportsdyr (hester) øker også noe. I Norge er det i dag om lag 42 000 hester (St.m
(2002-2003) Dyrehold og dyrevelferd). Travhester utgjør det klart største a
registrerte dyr. 4 - 5 000 hester starter årlig i totalisatorløp. Den andre store g
brukes til ridning og fritidsformål. Dette omfatter ulike konkurransegrener, ride
ridning og kjøring, samt t

politiet i Oslo, men ikke lenger av forsvaret. Basert på utviklingen i Sverige, som
ganger så mange hester som i Norge, er det grunn til å forvente en økning i he
Ridning er bl.a. en av de mest populære sportsgrenene for jenter. En økning i he
flere oppgaver for veterinærer. 
 
Et annet felt der det er grunn til å forvente vekst i etterspørselen er akvamedisin.
i et bakgrunnsnotat arbeidsgruppen har fått ta del i: ”Det forventes en fortsatt k
produksjonen i marin sektor. Veterinærene vil i hovedsak få oppgaver knyttet til
tingede, miljøbetingede og ernæringsbetingende sjukdommer hos oppdrettsarter
av flere fiske- og skjellarter gir nye faglige utfordringer.”(NVH: Scenariobes
14. september 2002) Behovet av fiskehelsetjenester vil være øken
nærer er noe mer usikker. Ved Universitet i Bergen og Norges fiskerihøgsko
Tromsø utdannes det fiskehelsebiologer. Som følge av at veterinærloven fra 194
erstattet med en ny Lov om veterinærer og dyrehelsepersonell skal fiskehelsebio
likestilt med veterinærer i alle forhold som gjelder vannlevende dyr, unntat
følge av uklarheter i EU om regelverket for veterinærer har disse foreløpig ikke
skrive medikamenter, men ambisjonen er at dette skal komme på plass raskt. 
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Behovet for utdanning av veterinærer har lenge vært større enn de 56 student
opp til veterinærstudiet i Oslo (og 15 i utlandet, men denne ordningen ble avv
Høyskolen har hatt som mål å øke studentopptaket til 70 per år, men dette har de
mulig på grunn av kapasitetsbegrensninger i klinikkbygningene på Adamstua. N
siste ti år hatt stor søkning til sine to studieretninger og opptakskravene er høye.
prosent av søkerne tatt opp til veterinærstudiet (et tall som inkluder

ene NVH har tatt 
iklet i 2000). 

t ikke vært 
VH har de 
 I 1992 ble 16 

te 15 studieplasser i ut-
landet). I 2002 var denne andelen sunket til 4,4%. For dyrepleierstudiet er tendensen den sam-

1%. 

ov for å 
gs (NIFU) 
sbeskrivelse og 

n veterinær-
rsom trenden de 

nne rapporten 
re nullvekst. 
gangen fra 

v fagets spesielle innhold er det 
heller ikke lett å bruke forskerutdannede personer fra andre fag som substitutt. Ser vi fag-

te rekrut-
e og rekruttere 

 del av bildet. Det 
ottok lån og 

skland med 60, 
verige 14. 

 det er påkrevd, 
rinærmedisin er nemlig ikke på listen over utdanninger der 

 ytes tilleggs-
britannia og 
rske studenter må 
t antallet veteri-

enter ganske 
, pekte på at 

har en solid  
e være anvendbar på 

mange flere felt enn i dag, så vel innenfor forskning, industri som forvaltning, der nye og 
t relativt 

snevert spekter av yrker skyldes det i hovedsak at det utdannes så få av dem. Samfunnet ville 
tjene på at de ble flere og spredte sin kompetanse på nye felt. Mot dette taler at veterinærut-
danningen er alt for kostbar til å være en allmennutdanning. Å dimensjonere studiet etter 
studentenes ønsker kan derfor ikke være noen realistisk politikk, men den samfunnsøko-
nomiske risikoen med å øke utdanningen 50 - 100% burde reelt sett være liten. 
 
Arbeidsgruppens vurdering er at det lenge har vært behov for å øke utdanningen til dels gan-
ske vesentlig. Til tross for at marked for veterinærtjenester i landbruket er halvert i perioden 

me. I 1995 ble 6% av søkerne tatt opp, mens tilsvarende tall for 2002 var 2,
 
Underproduksjonen av veterinærer har også gitt utslag for utdanningens eget beh
rekruttere forskere. I følge Norsk institutt for studier av forskning og utdannin
Rapport 8/2002 Forskerrekruttering til bioproduksjon og foredling – Situasjon
behovsanslag mot 2015, trengs det mellom 100 og 150 forskerrekrutter inne
medisin mellom 2002 og 2015 dersom man får en høy vekst i sektoren. De
senere år fortsetter, er behovet mellom 70 og 100 til slike stillinger. I følge de
var antallet forskerrekrutter i 1997 lavere enn det som trengs i 2000 for å sik
Dette innebærer at faggruppen ikke en gang vil greie å sikre den naturlige av
forskerstillingene. NIFU-rapporten sier også at ”på grunn a

gruppene i forhold til hverandre har veterinærmedisin den forholdsvis vanskeligs
teringssituasjonen.” En større studentgruppe vil gi bedre grunnlag for å finn
forskertalenter som er villige til å satse på en karriere ved høyskolen. 
 
Norske studenter som tar veterinærmedisinsk utdanning i utlandet er også en
var per 01.12.2002 nøyaktig 300 norske veterinærstudenter i utlandet som m
stipend fra Lånekassen. Mest populært var Ungarn med 138 studenter, Ty
Storbritannia 39 og Australia 15. I Danmark var det 20 norske studenter og i S
Disse studentene får vanlig norsk studielån og gebyrstipend i den utstrekning
men ikke tilleggsstipend. Vete
Norge har særlig behov for å hente kompetanse i utlandet, og hvor det derfor
stipend til utvalgte læresteder. Dette har særlig betydning for studier i Stor
Australia, der gebyrstipendet ikke dekker de reelle studieavgiftene som no
betale. Ved en økning av opptaket til utdanningen i Norge må en forvente a
nærstudenter i utlandet går noe ned. 
 
Ut fra studentenes etterspørsel skulle det være grunnlag for å øke antallet stud
radikalt. En av arbeidsgruppens informanter, professor Lars Rask i Uppsala
veterinærutdanningen er en bred biologisk utdanning. Ferdige veterinærer 
kunnskapsbasis og god forståelse for biologiske prosesser. De burd

annerledes perspektiver kan gi nyttige innspill. Når veterinærer rekrutteres til e
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1994-2002, ser man ingen arbeidsledighet blant veterinærer. Gruppen vil støtt
det ikke er strengt nødvendig å dimensjonere utdanningen for å treffe presis
behovet på arbeidsmarkedet, og betviler dessuten at slike prognoser er pålitel
ingen kan overskue utviklingen i markedet for veterinærtjenester. I dag er det en
underproduksjon, noe som ikke minst gir seg utslag i den vanskelige rekrutterin
til veterinærmedisinsk forskning og lærertillinger. Arbeidsgruppen er trygg på
skulle bli en viss overproduksjon i forhold til tradisjonelle veterinærstillinge
kandidater finne a

e det synet at 
e prognoser for 

ige så lenge 
 betydelig 
gssituasjonen 

 at selv om det 
r, så vil ferdige 

nnen beskjeftigelse der de kan nyttegjøre seg store deler av sin kunnskap. 
Med utbygget klinikkapasitet burde en økning i studenttallet til 90 være mulig uten særlig 

nerledes og be-
e innretningen 

iver de end-
å framskrive en 

esentanter for brukere av veterinær 
ter og ansatte. Et 

e spesiali-

e miljøet 
ye oppgaver. 

es, og de medi-
H mener at 

vil bli økt behov 
 på tvers av tradisjonelle faggrenser. Komparativ medisin blir stadig viktigere. 

Det blir økt behov for samarbeid med humanmedisinske miljøer.” Framveksten av oppdretts-
ykdom og 

”), har plassert norsk veterinærmedisin i en unik 
situ ets viktigste 
eksp
 
Utviklingen i lovverket speiler samfunnets endrede syn på veterinærenes oppgave. I §1 i Lov 

En veterinærs eller dyrleges oppgave er å verne dyrene og å arbeide for husdyrbestandens 
unnet mot fare og 

odukter av animalsk 
opprinnelse. 

il økning i als 
5. juni 2001 heter det: 

 
Lovens formål er å bidra til at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed 
bidrar til god dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn. 

 
Endringen i veterinærlovens formålsparagraf viser at veterinærenes rolle i forhold til produk-
sjonen av mat har endret seg. Veterinærene skal i henhold til den nye lovteksten føre tilsyn 
med produksjonen, mens han/hun i henhold til den tidligere lovteksten var pålagt å bidra til å 
fremme produksjonen. Samtidig er det lagt større vekt på trygg mat og miljøhensyn. 

risiko for samfunnet.  
 
Andre behov innenfor nye faglige rammer 
Arbeidsoppgavene på veterinærfeltet er i endring, studentenes interesser er an
hovene i arbeidsmarkedet endrer seg raskt. Dette må få betydning for den faglig
av utdanningen. NVHs egen scenarioanalyse for de neste 15 til 20 årene beskr
ringer som har skjedd innen fagområdet de senere år. Videre forsøker man 
sannsynlig utvikling fremover. I dette arbeidet deltok repr
kompetanse, veterinærer ansatt utenfor NVH samt høgskolens egne studen
relevant dokument når det gjelder å vurdere behovet for innrettningen mot ulik
seringer er St.meld. nr 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd. 
 
Tradisjonelt har veterinærmedisinen vært sterkt forankret i det landbruksfaglig
(”grønn sektor”). Faget er imidlertid i rask utvikling og veterinærer får stadig n
Et trekk ved utviklingen er at tilknytningen til de medisinske disipliner styrk
sinske fag (”rød sektor”) fremstår etter hvert mer sentralt innen fagområdet. NV
det vil bli ”sterkere fokus på å forstå mekanismer og sammenhenger… Det 
for samarbeid

næringen langs kysten, og de mange faglige utfordringene dette har gitt innen s
helse hos oppdrettsfisk og skjell (”blå sektor

asjon. Fisk er i dag Norges viktigste ”husdyr” og havbruket er en av land
ortnæringer.  

om veterinærer m.v. av 10. desember 1948 heter det: 
 

sunnhet og medvirke til økning i dens als- og yteevne. Han skal verne samf
skader forårsaket av dyresjukdommer eller gjennom næringsmidler og pr

 
Ved siste lovendring tok man bort veterinærens lovpålagte plikt til å medvirke t
og yteevne. I §1 i Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell av 1
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Norsk landbruk har gjennomgått store strukturendringer de senere årene. I fø
12 (2002-2003) har antallet bruk i Norge blitt redusert med 55% til 71.000 bru
1969 til 1999. Selv om antallet bruk med husdyr ble redusert med 70-80% fra 1
økte samtidig det totale antallet husdyr i landbruket. Strukturendringene i landbr
synligvis fortsette. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at man i periode
har hatt en årlig reduksjon på antall driftsenheter med husdyr på vel 2% (St.meld
2003). Professor Reidar Almås ved Norsk senter for bygdeforskni

lge St.meld. nr. 
k i perioden 
969 til 1999 
uket vil sann-

n 1990 til 2000 
. nr 12, 2002-

ng har anslått at antallet 
bruk i Norge vil kunne halveres på de neste 12 år dersom en legger nedleggingstakten de siste 

ene øker. 
 
End rer: 
 

er som primært 
d. I samme 

rinæren hadde 
ukdomsforebyg-

is. Tilskuddsordninger 
til skyssutgifter og generelt brukbar økonomi i landbruket gjorde at veterinær kunne tilkalles 

, selv om gården lå langt unna, og uten at kostnadene ble avskrekkende. 
… Distriktsveterinærordningen er under omlegging. Distriktsveterinærene blir nå offentlige 

003) 

Stor

usdyrproduk-
har ikke råd til 

et har blitt relativt 
sjelden at veterinær i landpraksis opererer produksjonsdyr. Husdyreier må alltid vurdere kost-

r driftsøko-
s kostnader til 

at terskelen for å tilkalle 
egningssvarende. 

I 2001 hadde Norge ca 289 000 mjølkekyr, 980 000 sauer over 1 år, 87 000 avlspurker og 47 
 mjølkekyr og 
allet 

ngen 
rskyr har gått 

 2002-2003).  

den 1995 har 
ortfall på vel 61 000 veterinærbehandlinger per år. Et årsverk for en veterinær i 

stordyrpraksis ligger på ca 1000 - 2000 konsultasjoner per år avhengig av geografi og dyre-
tetthet. Reduksjonen i behandlinger av mjølkeku i perioden 1995 - 2001 representerer derfor 
alene et bortfall på 30 - 60 årsverk i tradisjonell klinisk virksomhet. Et tilsvarende bortfall av 
oppgaver har en også hatt for de andre produksjonsdyrene. Ved inngåelse av siste jordbruks-
avtale ble det oppnådd enighet om å sette et minimumskrav for omsetning på 30 000 kroner 
for å oppnå produksjonstilskudd. Dette vil sannsynligvis føre til en reduksjon i antallet mindre 
sauebesetninger. 
 

3 år til grunn. Statistikken viser samtidig at størrelsen på bruksenhet

ringene i landbruket har ført til betydelige endringer for landets veterinæ

Veterinærutdanninga på 1960- og 1970-tallet tok sikte på å utdanne veterinær
skulle arbeide med produksjonsdyr i landbruket, i noen grad også hest og hun
periode ble veterinærdekningen rimelig god over hele landet…… Distriktsvete
offentlige oppgaver, som blant annet omfattet opplysning og rådgiving om sj
gende tiltak og dyrevern, og i tillegg drev vedkommende klinisk praks

til både gris og småfe

forvaltere på heltid med ansvar for tilsyn og veiledning.(St.meld. nr.12, 2002-2
 

tingsmeldingen sier videre:  
 
Utviklingen innen produksjonsdyrsektoren har ført til betydelige endringer. I h
sjonen har verdien av det enkelte dyr blitt redusert. Det moderne husdyrholdet 
å la et dyr være sjukt eller gjennomgå en lengre rekonvalesensperiode...D

nadene til selve behandlingen og utsiktene til restitusjon i forhold til det som e
nomisk forsvarlig. Refusjonsordningen, som skulle utjevne og redusere bonden
veterinærens reise, har de senere årene blitt svekket. Dette har ført til 
dyrlege er blitt høyere, og at det for enkelte dyreslag ikke anses som r
(St.meld. nr 12, 2002-2003).    

 

800 mjølkegeiter. Siden 1995 har det vært en reduksjon på knapt 10 % i antallet
20 % i antallet mjølkegeiter. Antallet sau og svin har vært relativt konstant. Ant
veterinærbehandlinger har i perioden sunket betydelig. Tall fra Helsekortordni
(Helsetjenesten for storfe) viser at antallet veterinærbehandlinger per 100 000 å
ned fra 65 000 per år til 50 000 per år i perioden 1995 – 2001 (St.meld. nr. 12,
 
Nedgangen i behandlingsfrekvens hos mjølkekyr og reduksjonen i antallet kyr si
resultert i et b
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Oppdrettsnæringa er Norges desidert største animalske produksjon. Det ble i 200
480 000 tonn laks og regnbueørret. I 2001 passerte førstehåndsverdien 13 mrd. kroner. Nesten 
all produsert fisk går til eksport. Det er per 2002 i drift 28 konsesjoner for op
fisk og ca 300 settefiskkonsesjoner. Antall matfiskkonsesjoner har vært stabilt, 
desember 2001 var antallet 848. Næringa har ca 5 000 direkte sysselsatt, men 

1 produsert 

pdrett av stam-
og per 31. 

mer enn 20 000 
mennesker har likevel sitt arbeid knyttet til havbruksnæringen (St.meld. nr. 12, 2002-2003). 

r i betydelig 
”Den er på den 

ller fritidshest. 
individ.”(St.meld. 

ldets betyd-
ester i Norge. 
gsårsverk. 

rk. Det meste 
spillet – dette 
tenæringen er 

 omsetning av fôr, utleie av 
stallplass og direkte inntekter i hestevirksomhet, skaper hestenæringen en omsetning på om 

adig flere 
nger på en be-

. nr. 12, 2002-2003) 
 
Det ynet på hunder, 
katt et har blitt 
mer
 

 stor sosial betydning. Både barn og voksne blir ofte sterkt 
følelsesmessig knyttet til familiens hund. Mens man tidligere fokuserte mye på de negative 

kelser entydig at 
ir eieren helsebrin-
 at dyrs tilstede-

ikasjon mellom 

tte sammen 
 innsats av 

ine familiedyr. 
t behandlings-
 presentert i 

 norske hus-
5 000 katter, 414 

000 hunder, 216 000 kaniner, 45 000 smågnagere, 135 000 burfugl, 229 000 fjærkre, 72 000 
akvarier og 11 000 krypdyr som familiedyr i Norge. Disse trenger et helsetilbud. Utviklingen 
innen medisinsk teknologi har skjedd i meget raskt tempo de senere årene. Det har blitt 
utviklet mange nye muligheter både innen diagnostikk og behandling. Også dette har med-
virket til at dyreeierne forventer å få utført flere diagnostiske undersøkelser og flere behand-
linger enn hva som var vanlig tidligere. Det blir stadig flere likhetstrekk mellom human-
medisin og medisin på familiedyr, og familiedyrmedisin får en stadig sterkere forankring i 
den ”røde sektoren”.  

Regjeringen har vedtatt ytterligere vekst i antall konsesjoner. 
 
Hestens oppgaver i samfunnet og de veterinære oppgavene innen hesteholdet e
endring. Hesten står i en mellomstilling mellom familiedyr og produksjonsdyr. 
ene siden et bruksdyr, som har sin verdi knyttet opp mot rollen som løpshest e
På den annen side er eieren gjerne følelsesmessig knyttet til hesten sin som 
nr. 12, 2002-2003). I følge stiftelsen Norsk Hestesenter, som har utredet hesteho
ning i Norge (”Næringspolitikk for hest”, 2000), var det i år 2000 ca 42 000 h
Hesten bidrar direkte eller indirekte til en sysselsetting av 4 000 – 4 500 nærin
Hesteholdet og aktivitet knyttet til bruk av hesten representerer rundt 3 500 årsve
av verdiskapningen i hestenæringen skjer gjennom hestesporten og totalisator
representerer mer enn 700 mill. kroner (i år 2000). Samlet verdiskapning i hes
beregnet å være på mer enn 1 mrd kroner. Gjennom produksjon og

lag kr 500 mill i året for norsk landbruk. Hesteholdet gir arbeidsoppgaver for st
veterinærer. ”Hesteeieren vil, som hundeeieren, være villig til å bruke mer pe
handling enn det hesten rent økonomisk er verdt.”(St.meld

 har i de senere år skjedd store endringer innen familedyrsektoren. Selve s
er, smågnagere, kaniner og burfugl osv og holdningene til dyr er i endring. D
 vanlig å betrakte familiedyr som fullverdige familiemedlemmer. 

I dagens samfunn har hundehold

sidene ved hundehold, som allergi og smittefare, viser en rekke nyere undersø
hundehold bidrar positivt til eierens fysiske og psykiske helse. Hundehold g
gende mosjon, men den gunstige helseeffekten har flere årsaker. Det er vist
værelse gjør at folk slapper av og blodtrykket synker. Dyr fremmer kommun
mennesker.(St.meld. nr.12, 2002-2002) 

 
Den generelle velstandsutviklingen har gitt folk flest mer penger å rutte med. De
med endringer i synet på familiedyr har som konsekvens at eier forventer større
veterinær før et dyr blir avlivet, og eier er villig til å bruke mer penger på s
Eierne ønsker at dyr skal leve lenger enn tidligere. Dette medvirker også til a
behovet blir større og flere dyr blir definert som ”behandlingstrengende”. Tall
St.meld. nr. 12, 2002-2003 viser at 758 000 husstander, det vil si 37% av alle
stander, holder familiedyr. I Stortingsmeldingen framgår det at det holdes 53
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I de nordiske land, Tyskland og Nederland har veterinærer tradisjonelt hatt store
innen næringsmiddelhygiene og mattrygghet. Veterinærenes ansvar for mattry
slått fast i formålsparagrafen til Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonel
2001. Veterinærhygienisk forening hadde i 2001 229 medlemmer, en øknin
år. Økt import av mat, økt reisevirksomhet, inngåelse av EØS avtalen, WTO
underliggende SPS avtale (Agreement on the Application of Sanitary and Phy
Measures), BSE i Storbritannia, dioksinskandalen i Belgia og flere andre matsk
Europa har vært med på å øke forbrukernes og myndighetens bevissthet og o
omkring mattrygghetsspørsmål. Utviklingen tyder på at denne trenden vil fortset
med mattrygghet vil i framtiden baseres på kunnskap om næringskjeder og r
knyttet til disse. Dette gjenspeiler seg i blant annet etableringen av det nye M
stilles større krav til kompetanse rundt risiko på forskjellige nivåer i kjedene. De
medføre økt behov for tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Veterinærenes 
mange innenfor dette fagfel

 oppgaver 
ggheten er også 

l av 15. juni 
g på vel 25% på 5 
 avtalen og 

tosanitary 
andaler i 

ppmerksomhet 
te. Arbeidet 

isikoanalyser 
attilsynet. Det vil 

t vil også 
oppgaver blir 

tet. Som representanter for tilsynsmyndighetene og i arbeidet 
innen Mattilsynet må veterinærene ha god kontakt både med medisinsk ekspertise (rød sektor) 

tor). De må i 

esten av Vest-
kjedd i andre 
 redusert politisk 

set på norsk 
 (Veterinary 

98 brukte 
 i produksjonsdyrpraksis og 11 % i hestepraksis. 

Det er verdt å merke seg at veterinærer i Storbritannia ikke har spesialutdanning i nærings-
 tall fra Sverige 

er med pro-
nærer står i en 

r det gjelder faglig tilnær-
ming og interesser. På et overordnet nivå bør det gis større rom for fordypning i spesialom-

terinærstudiet. Innen sports- og familiedyrsektoren må undervisningen 
attrygghet og 

smedisin. Stu-
alle oppfyller 

forming av nye 
fasiliteter for stasjonær undervisning i klinisk veterinærmedisin. Betraktningene om nordisk 
samarbeid og arbeidsdeling innenfor en differensiert veterinærutdanningen som er gjengitt 
over, samt de registrerte vridningene innenfor veterinærutdanningen i retning akavamedisin, 
mattrygghet og sports- og familiedyr, peker mot forholdsvis beskjedne behov for fasiliteter for 
undervisning i klinisk veterinærmedisin på store dyr på Østlandet. Dette gjelder spesielt 
produksjonsdyr. For hest er situasjonen noe annerledes. Det bør vurderes å flytte deler av 
undervisningen innenfor en fordypning rettet mot produksjonsdyr til et sted med langt større 
dyretetthet enn rundt Oslo eller Ås, enten man velger Skara eller Sandnes. Begge steder 

og de som produserer og foredler mat på land (grønn sektor) og i sjø (blå sek
tillegg nyte tillit hos forbrukerne. 
 
Strukturendringene i norsk landbruk har skjedd på et senere tidspunkt enn i r
Europa. Utviklingen vil trolig følge hovedtrekkene for det som allerede har s
vesteuropeiske land. Utviklingen innen EU, opptaket av nye medlemsland og
vilje til å bidra med overføringer til landbruket, vil trolig være med og øke pres
landbruk og fremme ytterligere strukturrasjonalisering.  Tall fra Storbritannia
Record, 1999) viser at de 12 500 veterinærene som deltok i en undersøkelse i 19
66% av arbeidstiden i smådyrpraksis, 20%

middelhygiene og et fåtall veterinærer jobber innen mattrygghet. Tilsvarende
viser at ca 43% av veterinærene arbeider med smådyr og hest og ca 25% arbeid
duksjonsdyr. Norge har også en stor akvakulturnæring som gjør at norske veteri
spesiell stilling i forhold til kolleger i andre land. 
 
Veterinærfaget blir stadig mer sammensatt og mindre enhetlig nå

råder mot slutten av ve
i stor grad være enkeltdyrorientert. Innen sektorene havbruk, produksjonsdyr, m
økosystemhelse bør det legges større vekt på helkjedetenkning og populasjon
dentene skal likevel ha en felles basisutdanning som gir nok kompetanse til at 
de generelle krav som vil bli stilt for å kunne gi autorisasjon som veterinær.  
 
Arbeidsgruppens vurdering 
Utviklingen innenfor veterinærfaget og utdanningen må få konsekvenser for ut
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vurderes det å være tilstrekkelig infrastruktur for en slik utdanning, men fagmiljøet for storfe 
og svin er større i Skara. 

dsstille hele stu-
fiseres som 

t må sees i 
re dyr, som en 

kken vil være avhengig av det 
totale antallet studieplasser som departementet velger å opprette. Den bør også sees i sam-

d. Arbeids-
dde vanskelig 

yr, da all be-
 ikke et så radikalt 

 behov for når 
ave for fag-

avn var å 
nne gi en mer planmessig drift og 

reduserte utgifter som følge av at den døgnåpne hospitalsfunksjonen bortfaller i perioder da 
det ikke pågår undervisning. Dette kan synes å være et fruktbart spor å forfølge også i Norge. 

må imidlertid dimensjoneres ut fra behovene i undervisningen, så det 

nger av nytt 
nativet, vil man 

ede veletablert fagmiljø med forgrening langt ut over de institusjonene 
I). Under høringsrunden ble det fra mange respondenter gitt 

et til matkvalitet 
 avgjørende 

edkontor i 

Det veterinære komplekset på Adamstua 
ykdommer i 
problem i den 

arkedet for 
lisering av landbruk og 

matproduksjon, er det grunnlag for å mene at disse sykdommene vil være en økende utfor-
dring for helsevesenet, veterinærmedisinen og mattilsynet i fremtiden.  
 
NVH, VI og Folkehelseinstituttet er de viktigste samarbeidspartnere innen overvåking, forsk-
ning og rådgivning angående næringsmiddelbårne sykdommer forårsaket av mikroorganismer 
og kjemiske fremmedstoffer og når det gjelder zoonoser som ikke overføres gjennom 
næringsmidler. Andre viktige samarbeidsområder omfatter blant annet risikovurderinger og 
beredskap for akutte situasjoner som sykdomsutbrudd og anslag av bioterrorisme. 
 

 
Den nye produksjonsdyrklinikken må være dimensjonert slik at den kan tilfre
dentkullets behov innenfor den grunnleggende utdanningen slik at de kan serti
veterinærer etter EUs regelverk (EØS-avtalen). Virksomheten må først og frems
forhold til studentenes behov for trening i undersøkelse og diagnostikk på sto
forberedelse til ambulatorisk praksisen. Dimensjonering av klini

menheng med Senter for Husdyrforsøk som eies av NVH og NLH sammen. 
 
Det er videre et stort spørsmål om det bør være klinikkdrift i tradisjonell forstan
gruppen har merket seg at en av gruppens informanter, professor Lars Rask, ha
for å se at det på sikt ville være behov for noen egen klinikk for produksjonsd
handling pga. av smittevern uansett må foregå i besetningen. Gruppen deler
syn, men mener man bør vurdere nøye hvor omfattende klinikkfasiliteter det er
det gjelder produksjonsdyr. En slik detaljvurdering må i hovedsak være en oppg
miljøet selv, men en mulighet arbeidsgruppen fikk høre om ved KVL i Københ
kjøpe pasienter (syke dyr) til bruk i undervisningen. Det ku

De fysiske fasilitetene 
vil neppe bli de helt store besparelser på lokaler ved en slik ordning.  
 
 
Lokalisering på Adamstua 
 
For arbeidsgruppen er det blitt klart at det reelt sett bare er to mulige lokaliseri
klinikkbygg, nemlig Ås eller Adamstua. Dersom man velger Adamstua-alter
bygge videre på et aller
som er vurdert flyttet (NVH og V
uttrykk for at veterinærmiljøene på Adamstua inngår i et større fagmiljø knytt
og helse i grenselandet mellom forskning, utredning og forvaltning. Dette hadde
betydning da man valgte lokalisering av det nye Mattilsynet, som vil få sitt hov
tilknytning til dette miljøet.  
 

Folkehelseinstituttet beskriver i sitt høringssvar hvordan næringsmiddelbårne s
løpet av de siste 20 årene har fått fornyet aktualitet som et alvorlig økende helse
industrialiserte del av verden. I lys av den økende internasjonaliseringen av m
næringsmidler, dyr og dyrefôr, med økende industrialisering og sentra
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Folkehelseinstituttet, VI og NVH er de viktigste leverandører av forskningsbase
ningsstøtte til det nåværende Statens næringsmiddeltilsyn, inkludert helser
støtte på epidemiologiområdet, og bidrar med hovedtyngden av medlemmene i tilsy
vitenskapelige komité. Alle tre institusjoner har nasjonale referanselaboratorier 
arbeider gjensidig og med næringsmiddeltilsynet, et samarbeid som vil bli u

rt forvalt-
isikovurderinger og 

nets 
som sam-

tvidet når tilsynet 
med matproduksjon langs hele næringskjeden blir samlet i det nye Mattilsynet, som skal 

disjoner i 
ed mulighet for 

kutte situasjoner 
som krever tverrfaglig samarbeid. Dette har muliggjort utveksling av bakteriestammer for 

se eventuelle 

 Folkehelse-
iologiske og 

ommer. Samar-
rader og en dr. scient.-grad der ansatte ved 

Folkehelseinstituttet har vært hovedveiledere. En ansatt ved Folkehelseinstituttet har fra 1991 
. Folkehelse-

og annet 

Det foregår en betydelig informasjonsutveksling og gjensidig rådgiving mellom de to mil-
ng av en rekke 
 referanse-

mellom institu-
mer.  

VI innenfor fag-
joner som 

logi og kjemisk analyse i relasjon til mattrygghet. Også innen dette 
området er det forskningssamarbeid. Mellom VI og Folkehelseinstituttet foregår det utstrakt 

t omfatter både 
mmedstoffer. 
 en rekke 

orier etter avtale med 

 instituttet og 
ministrative 

 I henhold til 
oonoser og 

predning av 
zoonoser gjennom fôr, mat, dyr og dyreprodukter som ikke er mat. Det er opprettet et styre for 
Zoonosesenteret der ledervervet alternerer mellom VI og Folkehelseinstituttet. I tillegg til å 
effektuere de forpliktelser Norge har i henhold til Zoonosedirektivet, med årlig rapportering 
til ESA, bidrar senteret til ytterligere å koordinere innsatsen når det gjelder overvåkning, 
rapportering, forebygging og bekjempelse av zoonoser, med særlig vekt på de zoonoser som 
overføres gjennom næringsmidler. Gjennom samarbeidet i Zoonosesenteret har Folkehelse-
instituttet styrket og videreutviklet sitt arbeid med næringsmiddelbårne infeksjonssykdommer 
og deres agens, inkludert deskriptiv og analytisk epidemiologi og utbruddsoppklaring. 

lokaliseres i samme geografiske område.  
 
Hensynet til hele produksjonskjeden fra ”fra jord og fjord til bord” har lange tra
dette samarbeidet så vel som ved hver av institusjonene. Geografisk nærhet, m
øyeblikkelige møter ad hoc, har vært viktig for samarbeidet, ikke minst ved a

overvåking eller utbruddsoppklaring på noen timers varsel, uten den forsinkel
postforsendelser ville utgjøre.   
 
Siden tidlig på 1980-tallet har det foregått utstrakt forskningssamarbeid mellom
instituttet og Fagseksjon for næringsmiddelhygiene ved NVH angående mikrob
epidemiologiske aspekter vedrørende næringsmiddelbårne infeksjonssykd
beidet har blant annet resultert i syv doktorg

vært professor II i næringsmiddelbårne sykdommers epidemiologi ved NVH
instituttet deltar også i etterutdanning og kurs for veterinærer i hygienestilling 
personell ved det offentlige næringsmiddeltilsynet.  
 

jøene. Folkehelseinstituttet og NVH samarbeider om verifisering og overvåki
næringsmiddelbårne patogene bakterier, og begge institusjoner har nasjonale
laboratorier på oppdrag fra Statens næringsmiddeltilsyn. Det er daglig kontakt 
sjonene i forbindelse med forskning, undervisning og utveksling av bakteriestam
 
I tillegg til et omfattende samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og NVH/
området mikrobiologi er det også et samarbeid mellom miljøer på de tre institus
arbeider innenfor toksiko

samarbeid innen overvåking, forskning og utredning og rådgiving. Samarbeide
smittsomme sykdommer og deres agens og sykdom forårsaket av kjemiske fre
Man samarbeider også om verifisering, detaljkarakterisering og overvåking av
patogene bakterier, og begge institusjoner har nasjonale referanselaborat
Statens næringsmiddeltilsyn.  
 
I høringssvaret fra Folkehelseinstituttet beskrives hvordan samarbeidet mellom
VI ytterligere er befestet gjennom opprettelsen av Norsk zoonosesenter. Det ad
driftsansvaret for senteret er lagt til VI i samarbeid med Folkehelseinstituttet.
mandatet skal enheten samle, analysere og presentere epidemiologiske data for z
zoonotiske agens i Norge som grunnlag for å forebygge eventuell smittes
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Bygningsmessige forhold 
Et annet argument for at veterinærutdanningen fortsatt bør ligge på Adamstua e
man ser bort fra klinikkene – er gjort betydelige investeringer i høyskolens lok
av forrige århundre ble det oppført en rekke bygninger for så vel NVH som V
fullt tjenlige for forskningen og utdanningene i mange år fremover. Statsbygg 
vurdert tils

r at det – når 
aler. På slutten 

I som vil være 
har nylig fått 

tanden og vedlikeholdsbehovet for NVHs bygningsmasse på Adamstua av en 
utenforstående konsulent. Analysen ble oversendt Statsbygg 16.12.02. I rapportens sammen-
dra
 

formål det er 
ssen stadig er 
kontorplasser. 

Dette er spesielt merkbart i de gamle klinikkbygningene. Disse bygningene, samt bygning 01 
av planløsningene 

gningen – 
isinsk klinikk – smådyr) og 13 (reproduksjonsbygningen) har, bortsett fra 

noen nyere kontorer og nye lesesaler i bygning 01, en gjennomgående understandard når det 
ttfasiliteter og 

sert der det er 
et ledig rom. 

ler, er hele 
i egnete lokaler 

04 
ken), 12 (medisinsk klinikk – smådyr) og 13 (reproduksjonsbygningen). 

tiltaksanalysen, 

Fle standsrap-
po
 

jennom vedtatt 
nelige veterinærhøgskoleanlegget som 

ble bygget før 2, verdenskrig (bygning 01, 02/03, 04 og 09, Veterinærinstituttet (eldste del), 
 på Byantikvarens 
olen er feilaktig 
nelige hundekli-

 deler av 
av ovennevnte 

er i bebyggelsesplanen for hele skolen, vedtatt i 1994. 
 
Det samlede vedlikeholdsbehovet for NVHs bygningsmasse på Adamstua er i følge bereg-
ninger utarbeidet for Statsbygg på ca 179 mill. kroner. Kostnadsoverslaget inkluderer kost-
nader til ”rigg og drift”, ”prosjekteringskostnader”, ”reserve/marginer” og merverdiavgift. I 
følge oversikten er vedlikeholdsbehovet i kategori 1 (behov for oppgradering etter 10 år) 
anslått å utgjøre 42,3 mill kr og for bygninger i kategori 2 og 3 (nødvendig utbedring innen 5-
10 år) 133,8 mill kr.  
 

g sies det: 

Egnethet: Generelt vurderes det meste av høgskoleanlegget som egnet for det 
bygget eller innredet for. Et gjennomgående problem er imidlertid at studentma
økende og at de fleste bygningene har underkapasitet når det gjelder studie- og 

(hovedbygningen) er lite fleksible for endringer i organisasjonsstruktur pga 
og er, pga verneverdien, vanskelig å bygge på eller endre i vesentlig grad. 
 
Bygning 01, 02/03 (hesteklinikken), 04 (produksjonsdyrklinikken), 09 (hjørneby
patologi), 12 (med

gjelder kontor- og møteromsfasiliteter. Det er dårlig med garderobe og toale
planløsningene gir uhensiktsmessige arbeidsforhold med studenter og ansatte plas
plass eller 
 
I enkelte bygninger, der primærdelen av virksomheten er plassert i uegnete loka
bygningen vurdert som uegnet, selv om virksomhetens bifunksjoner er lokalisert 
i samme bygg. 
 
I egnethetsanalysen er tre bygg i sin helhet definert som uegnet (E4). Det er 
(produksjonsdyrklinik
For disse bygningene er det ikke angitt noen tiltaksbeskrivelser eller kostnader i 
med unntak av strakstiltak og saneringskommentarer (HMS). 
 

re av bygningene på Adamstua er verneverdige. Dette forholdet omtales i til
rten utarbeidet for Statsbygg: 

Verneverdier: Bygningsmassen på Veterinærhøgskolen er ikke formelt vernet g
reguleringsplan eller ved fredning. Deler av det opprin

samt Lindern skole (Lindern gård) er imidlertid oppført som bevaringsverdig
gule liste, samt avmerket i Byantikvarense kulturminneatlas fra 2000. (Høgsk
avmerket som regulert til spesialområde bevaring etter pbl. §25.6). Den opprin
nikken (bygning 12) er ikke oppført på Kulturminneatlaset som verneverdig. De
skoleanlegget og instituttet som er oppført på Byantikvarens gule liste, omfattes 
bestemmels
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NVH har overfor Statsbygg utarbeidet en skisse til et nytt klinisk senter på Ad
viser hvordan man kan videreutvikle dagens klinikker på Adamstua gjennom
av bygning 11 (obstetrikkbygningen). I forslaget forutsettes det at bygning 1
Forslaget innbefatter ikke planer som resulterer i nedbygging av arealer som i da
utbygd. Tomten på Lindern, som tidligere var for

amstua. Skissen 
 en forlengelse 
2 og 13 rives. 

g ikke er 
eslått disponert til ny produksjonsdyrklinikk, 

heter for ut-
nter bygges der 

e: ”Brutto 
ette ligger både 

ygg og oppføring av nye bygninger.” Høyer 
 vernet. 

foreslås spart for eventuelle framtidige utbyggingsformål.  
 
Firmaet A. L. Høyer har på oppdrag fra NVH foretatt beregninger over mulig
videlse av bygningsmassen ved NVH. De har lagt til grunn at nytt klinisk se
hvor dagens bygning 12 og 13 ligger. I sitt brev av 18.12.2002 til NVH skriver d
golvareal kan utvides med ca. 39.000 m2 for gnr./bnr. 220/87 og 55/22. I d
utvidelse av eksisterende bygninger i form av påb
har i sine beregninger tatt hensyn til at flere av NVHs eksisterende bygninger er
    

stadig strengere 
ufting og mosjon for alle dyr. Arbeidsgruppen fikk høre i København at pro-

 på egnede 
e virksom-

å vurderes i 
 

ører ny stor-
 vil behovet 
pasienter, enten 

runn at behovet for 
italiserte hester som hos friske hester. Post-

 for eksempel 
ster vil av 

v andre hester. 
ehandles 

øyt nivå, der 
. Til det trengs 

a har man for 
være mulig på 

ravbanen ved 
 seg da den ble anlagt. Ved 

testing av hesters yteevne vil man i de fleste tilfeller foretrekke å bruke en tredemølle. NVH 
har en tredemølle som brukes utstrakt til dette formålet i dag. I de tilfeller det er nødvendig å 
teste hester under enda mer realistiske forhold, vil man ha behov for tilgang til en travbane 
med riktig underlag og riktige svinger (med dosering). Gjennom et samarbeid med Bjerke 
dyrehospital, som ligger ca 3-4 km fra Adamstua, vil det være mulig for NVH å sikre opp-
stalling av hester som har et betydelig mosjonsbehov og hester som må testes under de mest 
realistiske forhold. Bjerke dyrehospital ligger på området til Bjerke travbane. 
 
 
 

Særlige problemer knyttet til klinikk for sportsdyr (hester) 
Utviklingen innenfor regelverket rundt dyrehold tilsier at det fremover vil bli 
krav til daglig l
blemene med å håndtere store dyr, fôr og gjødsel midt i en storby, samt mangel
luftemuligheter i nærheten av klinikkene, var et viktig argument for å flytte denn
heten til Taastrup.  
 
Hvordan man skal innrette lufte- og mosjonsmuligheter rundt stordyrklinikken m
forbindelse med plasseringen av klinikkbygg på Adamstua. Noen av de luftemulighetene som
benyttes i dag i tilknytning til stallene (bygning 13) vil bli borte når man oppf
dyrklinikk, og det må finnes en tilfredsstillende erstatning for disse. Ved NVH
vesentlig være størst for hester, men det vil neppe være like stort for samtlige 
på grunn av dyrets helsetilstand eller smitterisiko. Det kan her legges til g
lufting og mosjon ikke er like stort hos hosp
operativ behandling av hester forutsetter ofte ro eller kontrollert mosjonering,
ved longering. Disse hestene vil ikke kunne slippes fritt i en luftegård. Mange he
smitterisikohensyn heller ikke kunne slippes fritt i luftegårder som benyttes a
Hester som har behov for mosjonering etter behandling vil vanligvis kunne b
poliklinisk og vil følgelig ikke måtte hospitaliseres. 
 
Veterinærmedisin for sportsdyr (hester) er i mange tilfeller idrettsmedisin på h
det gjelder å opprettholde og forbedre dyrenes ytelse på galopp- eller travbanen
det muligheter til å teste dyrene under realistiske forhold. Ved SLU i Uppsal
eksempel etablert en mindre travbane til dette formål. Noe lignende vil ikke 
Adamstua, men er trolig heller ikke påkrevd. Arbeidsgruppen er kjent med at t
SLU blir brukt i langt mindre utstrekning enn man hadde forestilt
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Særlige problemer knyttet til fremtidige utvidelsesmuligheter 
En nybygget klinikk på Adamstua vil bidra til å ”tette” et av de siste åpne h
gjøre det vanskelig med nye utvidelser, selv om man fortsatt vil ha noen arealr
Lindern-området og et visst utbyggingspotensial fremover. På grunn av nytt reg
toksikologi, smitte og mulig biologiske terrortrusler kan det bli behov for å opp
laboratorier med spesielle sikkerhetskrav. Slike lokaler krever stor plass, noe ar
med selvsyn kunne konstatere ved SVA i Uppsala, der en laboratoriebygning fo
under oppføring, som skal tilfredstille de strengeste sikkerhetskravene man i dag kan forutse. 
På Adamstua kan det være problematisk å finne plass til et såpass omfattende a
dette skulle vise seg påkre

ullet i campus og 
eserver på 

elverk rundt 
føre spesial-
beidsgruppen 
r tiden er 

nlegg, dersom 
vd. Arbeidsgruppen har også vært bekymret for om det ut fra 

ør plasseres i en 

e problema-
delingen som nå er 
e et militært ny-
såkalt P-4 labora-
r stråleskade, 

 sikker-
håndtere den 

rsvarets 
risikoen ved å drive P-3 og P-4-laboratorier i 

t høringssvar at 
stituttet 

get til Ullevål 

Arbeidsgruppen har verken forutsetninger eller ressurser for å gå fullt ut inn i disse problem-
stillingene. Gruppen mener likevel at en utredning av mulig smittefare og sikkerhetsrisiko 
knyttet til NVH og særlig VIs virksomhet bør gjøres av en egen faggruppe i forbindelse med 

også belyses 

 man velger dette, 
 veterinærhøyskolen få funksjonelle og tjenlige lokaler for den grunnleggende under-

visningen på produksjonsdyr ved å bygge ny klinikk i forlengelsen av den eksisterende kli-
 høyskolen selv har foreslått (den såkalte Z-bygningen til erstatning 

tersom det kan 
rosess gjen-

nomføres en betydelig oppgradering / fullstendig ombygging av eksisterende lokaler, slik det 
antydes i Statsbyggs rapport, og at problemene knyttet til mosjonering av dyr finner en 
løsning. 
 
Bygningsmassen på Adamstua 
Dersom man velger å flytte NVH sammen med Veterinærinstituttet til Ås utgjør bygningene 
på Adamstua en betydelig verdi, men denne må ikke overvurderes, ettersom det vil være van-
skelig å finne ny anvendelse for spesialrom som laboratorier og demonstrasjonsrom. En stor 

sikkerhets- og risikovurderinger kan det bli reist spørsmål om slike anlegg b
tettbebyggelse i en hovedstad.  
 
I sitt høringssvar kommenterer Forsvarets mikrobiologiske laboratorium denn
tikken. Man mener dette må sees i sammenheng med den nye isolasjonsav
under oppføring ved Ullevål sykehus og at Forsvaret har besluttet å oppfør
bygg i tilknytning til dette. Dette vil bli helt dominert av et stort biologisk 
torium (strengeste inneslutningsgrad) som vil inngå i et nasjonalt senter fo
toksiske skader og allmennfarlige smittsomme sykdommer. I den forbindelse ble
hetsproblematikken grundig diskutert, og det er akseptert at Ullevål kan 
risikoen, inkludert terrorfrykt, som kan oppstå rundt denne aktiviteten. Etter Fo
mikrobiologiske laboratoriums syn skulle 
veterinær sammenheng være like fullt akseptabel på Adamstua. VI skriver i sit
man i dag har P-3-laboratorier i drift som tilfredsstiller alle sikkerhetskrav. In
planlegger ikke å bygge P-4-laboratorium, men henviser til det planlagte nybyg
sykehus/Forsvarets mikrobiologiske laboratorium. 
 

konsekvensutredning. Mulighetene for utvidelser på Adamstua i fremtiden bør 
her. 
 
 

*** 
 
Arbeidsgruppens samlede vurdering av Adamstua-alternativet er at dersom
så kan

nikken for familiedyr, slik
for bygning 12 og 13). Tidsaspektet tilsier også en mer begrenset utbygging, et
gi kortere prosjekterings- og byggetid. Forutsetningen må være at det i samme p
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del er disse plassert i bygninger som er oppført de siste 10-15 årene, og investe
fort overstige salgsverdien. Verneverdien for NVH og Veterinærinstit

ringene kan 
uttets bygninger består 

uansett fremtidig bruk, så heller ikke disse kan utnyttes fritt eller selges til riving.  

 utnyttelse av 
g på Veterinær-
e omgang plan-

dsavdeling for 
 utvirke dette 

forholdene vil 
st av en konsekvensutredning. Statsbygg har laget en takst over mulig salgs-

verdi av NVHs bygninger på Adamstua (inkluderer ikke VI). Det henvises til Statsbyggs 
). 

 

an kunne starte 
en ved frem-
 som kan opp-

tet til klinikkvirk-
temuligheter, 

legg for mosjonering og trening av hester, osv. Byggeklare tomter og relativ god plass er 
er knyttet til 

ter til 
t campus på 

å hvordan en 
rmes, men har noen mer overordnede synspunkter. Ikke 

tet får en sentral 
ig og gi et klart  

et må rettes 
jøring av dette.  

entuell plassering av et ”veterinærfakultet” og Veteri-
nærinstituttet på Ås nøye ut fra hensynet til smitterisiko. Risikoen for å overføre alvorlige 

 klinikkkene er 
 i tilstrekkelig 

pen fikk 
stituttet eller et 

”veterinærfakultet”. Det vil bli for kort avstand mellom laboratoriene og klinikkene i veteri-
nærmiljøene og husdyrbygningene på NLH.  
 
På Ås er det imidlertid mange tomtearealer, og det vil sikkert være mulig å finne en tilfreds-
stillende løsning. Ut fra hva arbeidsgruppen har sett ved SLU/SVA i Uppsala trenger ikke 
avstanden å bli så stor at det hindrer det daglige samarbeidet mellom ulike faggrupper. Med i 
betraktningen må det også telle at det er få dyr i NLHs umiddelbare nærhet, og eventuell 
smitteoverføring bare vil ramme institusjonens egen besetning om ulykken skulle være ute. 

 
Arbeidsgruppen har gjort en forespørsel til Oslo kommune om mulig fremtidig
Adamstua-området, og har fått til svar at ”Spørsmålet om ytterligere utbyggin
høgskolens område og eventuell alternativ bruk av eiendommen krever i først
faglig vurdering fra Plan- og bygningsetaten.”(brev fra Oslo Kommune, byrå
næring og byutvikling 07.11.02). Arbeidsgruppen har ikke hatt mulighet for å
innen den tidsrammen gruppen har hatt til rådighet. De reguleringsmessige 
uansett bli bely

rapport (vedlegg

 
Lokalisering på Ås 
 
Dersom man flytter veterinærutdanningen og klinikkvirksomheten til Ås, vil m
planleggingen fra grunnen av og få topp moderne lokaler tilpasset virksomhet
tidens veterinærutdanning. Det samme gjelder for Veterinærinstituttets lokaler,
føres etter de nyeste sikkerhetskrav og –regler. Mange av problemene knyt
somhet midt i en tett bybebyggelse vil finne sin løsning, så som manglende luf
an
andre momenter som taler for en flytting til Ås. Det er imidlertid en del problem
en lokalisering av klinikkene i Ås, først og fremst når det gjelder tilgang på pasien
smådyrklinikken og mulig smitte fra klinikken og VI til friske dyr ved eller rund
Ås. 
 
Arbeidsgruppen har verken hatt mandat eller kompetanse til å gå nærmere inn p
utbygging på Ås konkret bør utfo
minst rent psykologisk tror gruppen det er nødvendig at et nytt veterinærfakul
plassering og representativ utforming. Bygningen må umiddelbart være synl
signal om at den nye institusjonen på Ås er noe mer enn bare en utvidet NLH. D
spesiell oppmerksomhet mot publikums adkomst til dyrehospitalet og synligg
 
Særlige problemer knyttet til smittevern 
Det er også nødvendig å vurdere en ev

smittsomme husdyrsykdommer fra obduksjonsmateriale, laboratorieprøver og
til stede. Denne kan reduseres ved å legge klinikker og veterinærlaboratorier
avstand fra eksisterende husdyrbygninger. Noen av de alternativene arbeidsgrup
påvist på Ås er av smitterisikohensyn ikke egnet for plassering av Veterinærin
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Tredjeperson vil neppe lide overlast. Smittevernsituasjon på Ås må også belyses i konse-
kvensutredningen. 

tanse innen 
å Ås. Som 

 Mattilsynet, 
for daglig kontakt 

og klovsykeepide-
v for hyppige 

kehelse-
instituttet, Landbruksdepartementet, næringsorganisasjonene og Veterinærinstituttet. Geo-

g for at hyppige 

er, forvalt-
ner var et 

østen 2002 bestemte at hovedkontoret for det nye Mattil-
synet skulle legges til Oslo. Stortinget bestemte videre at Norge skal ha ett mattilsyn som skal 

g fiskerimyn-
tor på Ås slik 

t sentrale 
 ble flyttet til 

edisinske 
gsmessige hensyn. Dersom man lokaliserer hoved-

tyngden av landets veterinærmiljø til Ås, vil det ta noe lenger tid å ”tromme troppene sam-
styrkingen av den 

. 30 minutters 
s gjennom god 

Frafall av kompetanse ved en flytting 
Enhver forflytting av institusjoner fører erfaringsmessig til at deler av medarbeiderstaben 

eiderne oppleves 
lve flyttingen vil 

liten avskal-
ene. 

*** 
 
Arbeidsgruppen tar det for gitt at man på Ås kan få fullt tjenlige, moderne lokaler for en 
veterinærutdanning og for VI. Gruppen har ingen entydig konklusjon når det gjelder plas-
seringen av nytt klinikkbygg på Østlandet (og dermed hele veterinærutdanningen). Det finnes 
gode argumenter for begge løsninger (se Kap. 4). Hvilket alternativ det enkelte medlem har 
prioritert er resultat av ulik vekting av de ulike argumentene ut fra økonomiske, utdannings-
messige og forskningsstrategiske hensyn.  
 
 

 
Særlige problemer knyttet til VIs forvaltningsstøtte 
Veterinærinstituttet, som har en betydelig forskningsportefølje og stor kompe
fiskehelse, vil kunne utgjøre en viktig brikke i det samlede kompetansemiljøet p
beskrevet ovenfor er en hovedoppgave for VI å gi forvaltningsstøtte til det nye
sammen med bl.a. Folkehelseinstituttet. Erfaringsmessig vil det være behov 
mellom VI og Mattilsynet. Dette ble ikke minst tydeliggjort under munn- 
mien i Storbritannia og på kontinentet i 2001. I den forbindelse var det beho
møter mellom representanter fra Næringsmiddeltilsynet, Dyrehelsetilsynet, Fol

grafisk nærhet mellom disse institusjonenes hovedkontorer var en forutsetnin
møter kunne avholdes.  
 
Nettopp behovet for fysisk nærhet mellom departementer, forvatningsinstitusjon
ningsstøtteinstitusjoner og næringsorganisasjoner i beredskaps- og krisesituasjo
viktig argument for at Stortinget h

ha ansvar for både landbasert og sjøbasert mat. For fiskeriorganisasjonene o
dighetene var det ikke akseptabelt å enes om ett felles mattilsyn med hovedkon
regjeringen opprinnelig hadde foreslått.  
 
En flytting av Veterinærinstitutt til Ås kan svekke samarbeidet mellom VI og de
Mattilsynet. Da Statens næringsmiddeltilsyn og Statens dyrehelsetilsyn i sin tid
Adamstua ble det argumentert nettopp for at samlokalisering med de veterinærm
fagmiljøene var ønskelig ut fra forvaltnin

men” dersom en akutt krise oppstår. Denne ulempen må veies opp mot den 
samlede kompetansen som man kan oppnå ved å lage et større forskningsmiljø
ekstra reisetid kan ikke betraktes som avgjørende. Problemene kan også ivareta
planlegging og gode rutiner for krisehåndtering. 
 

slutter. Å flytte NVH og VI de knappe 40 km til Ås vil for de fleste medarb
som overkommelig, men en viss avskalling i medarbeider må man anta at se
føre til. Fagmiljøene ved flere av NVHs og VIs avdelinger er skjøre, og selv en 
ling vil i en overgangsperiode kunne ha betydelig negativ effekt for institusjon
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Organisasjon og strategi   
 

od utvikling. 
 620 i 1992 til 2 

nye tilbud 
 De nye 

tilbudene har tiltrukket seg mange søkere i konkurranse med andre læresteder. For flere av de 
ertallet gått ned. 

 skyldes at 
forhøyede 

studenter (14 
 forpliktet til å gi 

ilitet til å endre 
ninger i kli-

ene ikke kunnet øke studenttallet slik det har vært ønsket. Siden begynnelsen av 1990-
tallet har interessen for NVHs studietilbud vært økende. I 1992 var det 441 søkere til veteri-

 dyrepleierutdan-
 til 674 i 

enttallet og slik 
lige utdanninger 

entet når det er aktuelt å øke studentmåltallet, eller har 
kunnet utvikle slike uten å øke ressursbruken vesentlig. Man har utvilsomt også utnyttet den 
fleksibiliteten det gir å være en større institusjon. NVH har vært bundet til et par utdanninger 

gge ut selv om pågangen av 
ningssystemet 

 

kke på vei 
er spørsmålet 

lse og admini-
 institusjonene. 
pprette eller 

nedlegge. For de vitenskapelige høyskolene gjelder det utdanningstilbud på alle nivå innenfor 
sine områder. Institusjonene blir nettobudsjettert, og bevilgningene vil i større grad fastsettes 
ut fra oppnådde resultater enn historisk sedvane og politisk skjønn. De skal utvikle systemer 
for kvalitetssikring av utdanningene og rapportere om dette til NOKUT (Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen). Det er større frihet til å organisere forskning som prosjekter og/eller 
opprette og delta i randsoneinstitusjoner for forskning og etter- og videreutdanning. Det for-
ventes at institusjonene engasjerer seg når det gjelder patentering og kommersiell utnyttelse 
av ansatteoppfinnelser (dog skal forskerne fortsatt ha rett til å publisere sine resultater fritt). 

 
Siden 1994, da Spilde-utvalget avga sin innstilling, har NLH hatt en relativt g
Dette illustreres bl.a. ved utviklingen i tallet på studenter, som har økt fra 1
508 i 2001. Denne økningen har i vesentlig grad skjedd gjennom opprettelse av 
innen økonomi og samfunnsfag samt innen matematisk-naturvitenskapelige fag.

tradisjonelle sivilagronomstudiene har interessen derimot vært dalende og søk
 
NVHs studenttall har i samme periode økt fra 312 til 431, noe som hovedsakelig
opptaket til veterinærstudiet siden 1991 har vært 56 studenter, hevet fra 48 (det 
opptaket fikk virkning for alle kull først fra 1996). En liten gruppe dyrepleier
studenter i en ettårig utdanning) har også kommet til. På grunn av at NVH er
undervisning som oppfyller EUs krav til autorisasjon, har NVH mindre fleksib
curriculum enn NLH. Samtidig har NVH på grunn av bygningsmessige begrens
nikk

nærstudiet. I 2002 var søkertallet 1271. En har en tilsvarende utvikling innen
ningen. Ved opprettelsen i 1994 var søkertallet 269 (14 plasser). Dette hadde økt
2002. 
 
NLH har kunnet taklet overgangen til UFDs budsjettsystem ved å øke stud
utløse høyere bevilgninger fra myndighetene. Høyskolen har hatt relativt rime
som lettere lar seg ”selge” til departem

som er ualminnelig kostbare, og dermed lite attraktive å by
studenter er stor. Den generelle politikken med å øke kapasiteten i hele utdan
har følgelig begunstiget NLH mer enn NVH.  
 

Nye krav til ledelse og administrasjon ved akademiske institusjoner 
 
Selv om ulikhetene i utvikling de senere årene mellom NLH og NVH et godt sty
skyldes at endrede rammevilkår har hatt ulik effekt for de to institusjonene, reis
seg om hvordan institusjonens ledelse har møtt utfordringene.  
 
Med ”Kvalitetsreformen” stilles det nye krav til utdanningsinstitusjonenes lede
strasjon. Beslutningsmyndighet og ansvar på stadig flere områder delegeres til
De kan selv innenfor visse rammer bestemme hvilke utdanninger de vil tilby, o
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På sikt kan det bli aktuelt å organisere utdanningsinstitusjoner som juridisk selvstendige 
særlovsselskaper.  

r for admini-
v myndighet 

d og relevant 
gi større frihet i 
ye interne 
rav til beslut-

sjonene, og for 
t betydning. 

gsnotat som 
v til kompe-

t annet bedre 
g –administrasjon. Forskningsledere må bli flinkere til å stimulere og legge 

til rette for samarbeid. Det blir viktigere å kunne skaffe forskningsmidler og oppdrag. Dette 
rategiarbeidet, 

a betydning for 
petanse på alle 

mindre ”pool” 
ette kan enten bety at det blir 

ange slike oppgaver på de få som har interesse og evne for ledelse og admi-
r. I administra-

se fordi rutine-

ringsspørs-
målet, men det er her ikke nødvendigvis noen automatikk. Man kan også tenke seg en insti-

anlig konstruk-
ndretalls til 
en rekke 
 fylker (Høg-

 evaluert av Norges Forskningsråd i 1999 (Svein Kyvik (red.): Evalue-
ring av høgskolereformen. Sluttrapport, NFR 1999). Et av de parameterne som er evaluert er 

valueringen var å 
ige resultatene 

met samloka-
lisert høyskole.” Hovedargumentet for å slå sammen institusjoner på regionalt nivå var anta-
gelsen om at det var betydelige stordriftsfordeler når det gjaldt undervisning, forskning og 
administrative kostnader. 
 
I evalueringen skiller man mellom samlokaliserte høyskoler og nettverkshøyskoler. Sam-
lokaliserte høyskoler er høyskoler som har all aktivitet innenfor 20 minutters gangavstand i 
samme kommune, mens en nettverkshøyskole har flere studiesteder spredt. Et viktig resultat 
av evalueringen var at man ikke fant signifikante ulikheter i administrative kostnader mellom 

 
Endringer i den statlige styringen vil helt klart føre til endrede arbeidsoppgave
strasjonen, noe som i seg selv vil gi behov for ny kompetanse. Økt delegasjon a
vil stille større krav til institusjonene, og ledelsen må sikres en stab med go
økonomisk og administrativ kompetanse. Nettobudsjettering vil for eksempel 
ressursdisponering og incitament til å øke inntektssiden, men også behov for n
styringsrutiner og behov for kompetanseheving, særlig på økonomisiden. Ny k
ningsevne og ledelseskompetanse stilles både til styret og ledelsen ved institu
den øverste ledelsen av institusjonene vil krav til kompetanse være av overordne
NVH erkjenner slike behov i sin strategiske planlegging. I et internt planleggin
arbeidsgruppen har fått ta del i skriver institusjonen: ”Det vil bli stilt større kra
tanse innen ledelse hos de som skal være ledere ved NVH. Dette innbefatter blan
personalledelse o

forutsetter økt profesjonalisering av denne type arbeid.”(NVH: Momenter for st
22. september 2002) 
 
På samme måte som når det gjelder forskning, vil størrelsen på institusjonen h
om det er mulig å nå ”kritisk masse”; dvs. ha tilstrekkelig administrativ kom
viktige områder og utnytte denne rasjonelt. For akademiske ledere har man en 
av talenter å rekruttere fra, rett og slett fordi det er få ansatte. D
lagt utilbørlig m
nistrasjon, eller at man ikke får ledere av den kvalitet som oppgavene kreve
sjonen kan det være vanskelig å rekruttere og beholde folk med høy kompetan
arbeid lett kan overskygge de mer faglig utfordrende deler av oppgavene. 
 
To-campus-modell? 
En anbefaling om sammenslåing av NVH og NLH berører naturligvis lokalise

tusjon med studiesteder både på Adamstua og Ås. Dette vil ikke være noen uv
sjon i norsk høyere utdanning. Som følge av høyskolereformen i 1994, da et hu
dels svært små høyskoler ble slått sammen til 26 statlige høyskoler, fikk Norge 
utdanningsinstitusjoner med studiesteder i flere kommuner, enkelte også i ulike
skolen i Agder, Høgskolen Stord-Haugesund). 
 
Høyskolereformen er

effekten av sammenslåing og eventuell samlokalisering. En målsetting for e
se om det var ”mulig å oppnå de samme økonomiske-, administrative- og fagl
ved en høgskole bestående av geografisk atskilte studiesteder som ved en tilnær
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nettverkshøyskoler og samlokaliserte høyskoler, selv om organiseringen av d
tjenestene var ganske ulik. Samlokaliserte høyskoler har bygget opp en relativ
administrasjon, mens nettverkshøyskoler har lagt de administrative ressursene 
nivå og har kun et lite sekretariat sentralt. Heller ikke når det gjelder faglig sa
større ulikheter mellom de to typene høyskoler, men med det negative fortegn 
ningene om større faglig samarbeid verken ble innfridd ved samlokaliserte høys
innenfor nettverkshøyskoler. Forklaringen på hvorfor dette ikke hadde lykkes
ulik – ved nettverkhø

e administrative 
t tung felles-
på avdelings-

marbeid er det 
at forvent-

koler eller 
 var imidlertid 

yskolene skyldte man på den geografiske avstanden, mens man ved sam-
lokaliserte høyskoler skyldte på dårlig tilrettelegging og kulturforskjeller mellom utdannin-

ed ”Kvalitetsre-
 er en nett-

te ansvaret 
prorektor og 
g kan støtte seg 

94. Prosessene 
g den sentrale 

 mellom av-
idskonstellasjoner, også når avdelingene er spredt på 

studiestedene i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Spesielt med innføringen av nye studie-
t samarbeid mellom pedagogikkmiljøet i lærerutdan-

et bidra med 

t arbeidsgruppen kan vurdere organiseringen av hele sektoren, så vel 
utdanningsinstitusjoner som forskningsinstitutter. Dette var blant annet tema for evalueringen  

omført i 2001 
 skulle avdek-

Utdannings- og 

tt bør være 
e. Arbeidsopp-

. Med et fagdepartement (landbruk) 
erer seg for 

idlertid bli langt 
nsen i insti-
re utdanning på 

 større utstrek-

 
Hovedperspektivet må være å finne frem til en organisasjonsmodell som ivaretar så vel hen-
synet til utdanningene og grunnforskningen som til den anvendte og oppdragsfinansierte 
forskning. Arbeidsgruppen mener at departementet også fremover må ha spesiell oppmerk-
somhet mot disse problemstillingene. Etter gruppens syn er det viktig at hele det veterinær-
medisinske miljøet, særlig når det ligger så samlet som på Adamstua, kan bidra til å gjøre 
utdanningen best mulig. Carlsson-komiteen skriver i sin evaluering: ”I tillegg til at det er 
viktig at den samlede kompetansen utnyttes best mulig, er det svært nyttig for forsknings-

gene.(Kyvik s. 295-305)  
 
I et møte med Norgesnettrådets sekretariat i oktober 2002 om erfaringene m
formen” så langt, ga rektor Irene Dahl Andersen ved Høgskolen i Østfold (som
verkshøyskole) utrykk for at institusjonene neppe hadde maktet å påta seg det øk
med den tidligere organiseringen. Hun har fulgt utviklingen siden 1994 som 
rektor, og mener at den faglige ledelsen ved den sammenslåtte høyskolen i da
til et mer profesjonelt administrativt apparat og større faglige ressurser enn i 19
rundt ”Kvalitetsreformen” har virket samlende på høyskolen og gitt styret o
ledelsen økt legitimitet og autoritet. Den har også bevirket mer kontakt på tvers
delingene og ført til nye faglige samarbe

modeller har det oppstått et fruktbar
ningen og øvrige fag, mens de økonomisk-administrative utdanningene har kunn
kunnskap om organisasjonsutvikling og ledelse. 
 
Sammenslåing også med instituttsektoren? 
Mandatet åpner for a

Forskning og relevant høyere utdanning på landbrukssektoren, som ble gjenn
underledelse av professor Mårten Carlsson. Dette var en systemevaluering som
ke effekten av at NVH og NLH var overført fra Landbruksdepartementet til 
forskningsdepartementet. 
 
Carlsson-komiteens kom til at forskningsinstituttene av praktiske årsaker fortsa
organisert som egne enheter og ikke fusjoneres inn i utdanningsinstitusjonen
gavene er relativt ulike, det samme gjelder finansieringen
som eier har instituttene en bevilgende myndighet som først og fremst interess
innholdet i forskningen. Samarbeidet mellom institutter og høyskoler må im
mer omfattende og forpliktende enn i dag; ikke minst er det viktig at kompeta
tuttsektoren også kommer utdanningene til nytte.(Forskning og relevant høye
landbrukssektoren, evalueringsrapport Oslo 2001) Dersom dette ikke skjer i
ning, kan man komme tilbake til en eventuell inkorporering senere. 
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instituttene å komme i kontakt med studentene gjennom å drive undervisn
heter for givende diskusjoner og innspill, det sørger for at resultater kommer ra
sentrale brukere, det markedsfører instituttene og gir dem muligheter for re
gir muligheter for å bruke hovedfagsoppgaver i den ordinære virksomheten.” 
formalisert samarbeid om undervisning bør også bruken av II-stillinger bygge

ing. Det gir mulig-
skt ut til 

kruttering, og det 
Ut over et 
s ut, og slike 

stillinger bør kunne omfatte andre kategorier enn professor.(Evalueringsrapport 2001, s.27-

s mellom Statens 
t, kan være en annen vei å gå. I 

 man vurdere om Veterinærinstituttet skal ha rett til å opprette profes-

 som etter hvert 
å noen måte skal 

ere eller nåværende ledelse ved NVH, er det tydelig at NLH 
uksdepartemen-
somhet til det 

li større i tiden fremover. Dette vil gi store, kan-
g en lite spe-

ningsmiljøer, 
ns skjønn tjene 

n institusjon i 
EN å være inne 

inntrykk av den administrative kompe-

g er at det er 
diesteder er 

ige gevinster 

Arbeidsgruppens vurdering er at selv uten samlokalisering av NVH og NLH vil likevel bety-
ås ved at man har felles økonomi- og personaladmi-

nistrasjon i tillegg til en felles toppledelse. En felles forskningsstrategi og bedre koordinering 
elig også få sam-
ter som er ansvar-

 
 
Kostnadene ved å drive en veterinærutdanning 
 
Overfor arbeidsgruppen har NVH dokumentert en betydelig nedgang i overføringene fra 
staten. Beregnet ut fra verdien på 1992-kronen, fikk NVH tildelt (netto) 103.390 mill kr i 
1992, mens dette beløpet var redusert til 79.854 mill kr i 2000. Nedgangen var størst i 
perioden 1993 til 1995. Deretter har den årlige nedgangen vært noe svakere. NVH har i 

29).  
 
Doble stillingsbesettelser som avdelingsleder og professor, slik det praktisere
Veterinärmedisinska Anstalt og Sveriges Lantbruksuniversite
den sammenheng bør
sorater/at ansatte som er professorkompetente kan bruke tittelen ved VI. 
 
En slagkraftig institusjon 
En høyskole med så få ansatte som NVH vil være svært sårbar overfor de krav
stilles til institusjonens ledelse og administrative kompetanse. Uten at dette p
oppfattes som en kritikk av tidlig
på en annen måte enn NVH har vært i stand til å takle overgangen fra Landbr
tet til Utdannings- og forskningsdepartementet og tilpasse institusjonens virk
nye bevilgnings- og styringssystemet.  
 
Kravene til god strategisk ledelse vil bare b
skje uløselige utfordringer for små institusjoner med få vitenskapelig tilsatte o
sialisert administrasjon. Ut fra hensynet til å skape robuste utdannings- og forsk
og uansett lokalisering av veterinærutdanningen, vil man etter arbeidsgruppe
på en organisatorisk samordning av NVH og NLH.  
 
Etter samtalene med ledelsen ved NLH satt arbeidsgruppen med inntrykk av e
god utvikling. Studenttallet øker og forskningen synes med SFF, Fuge og CIG
i et godt spor. Arbeidsgruppen fikk også et positivt 
tansen ved NLH. Man ser resultatet av god forståelse for utfordringene institusjonen har stått 
overfor og godt akademisk lederskap over flere år. Arbeidsgruppens oppfatnin
store muligheter for en fortsatt positiv utvikling ved NLH. En modell med to stu
ikke optimal, men arbeidsgruppen mener en slik løsning likevel kan gi betydel
når det gjelder strategisk ledelse og administrative tjenester.  
 

delige samordningsgevinster kunne oppn

mellom ulike kurs og utdanningstilbud kan også gi en gevinst. Man vil vent
ordningsgevinster ved å øke samarbeidet mellom studieavdelingene og enhe
lige for etter- og videreutdanning.  
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perioden ikke evnet å omstille seg i takt med reduksjonen i bevilgninger o
har vært nærmest konstant i perioden. Det skyldes blant annet at NVH har an
undervise i svært mange og uensa

g antallet ansatte 
svar for å 

rtede fag og det har ikke vært mulig å kutte i fagområder 

repleier) og det 
erer endringene 

nger har gått 
esultert i at avsetninger til utstyr og vedlikehold gradvis har 

blitt redusert. NVH har et akkumulert behov for investeringer i nytt utstyr og har måttet ut-

ått forverret sin 
gs- og forsk-

tte spesielt uheldig. 
rmedisin, 

k har vist. 
 undervisningen til problembasert undervisning, men 

mangler ressurser og kjemper med en nedslitt bygningsmasse. Omfanget av problemstillinger 
isk ramme får 

vene på andre 

 tradisjonelle 
der som er bedre 
 på antall stu-

 anvendte fagene. 
t meget vanskelig å opprettholde kompetansen på fag som ikke etterspørres i 

øye  noen sentral 
stra k (felt der det 
ikke ed begge de to 
inst teresse fra an-
svar

v et strømlinje-
av forskning, 

 bestemme inn-
ektoren, 

rinærutdanningen neppe kan ivareta sine oppgaver med 
den nåværende finansieringen, og det er liten grunn til å tro at dette isolert sett vil endre seg 
som følge av en fusjon mellom NVH og NLH. Utfordringene i faget øker, dertil kommer øn-
sket om en stor forskningssatsing innen biofag. Et minstekrav til finansiering må være at 
ressursene bringes tilbake på 1992-nivå justert for generell kostnadsøkning i sektoren. I tillegg 
må det generelle etterslepet i anskaffelse av utstyr og vedlikehold som underfinansieringen 
har avstedkommet avhjelpes med ekstraordinære bevilgninger i forbindelse med nybygg/reha-
bilitering av veterinærutdanningens lokaler. 
 

som allerede er små og svakt bemannet.  
 
I tillegg har NVH fått nye oppgaver. NVH har innført en ny studieretning (dy
har vært et kontinuerlig behov for å gjennomføre faglige endringer som reflekt
i samfunnet. En konsekvens av dette er at en økende andel av NVHs bevilgni
med til å betale lønn. Dette har r

sette betydelige vedlikeholdsoppgaver. 
 
Carlsson-komiteen finner det dokumentert at begge de to institusjonene har f
økonomi som følge av overføringen fra Landbruksdepartementet til Utdannin
ningsdepartementet, og at dette særlig har rammet NVH. Komiteen fant de
Det er store dokumenterte behov for både forskning og utdanning innen veterinæ
noe ikke minst den senere utviklingen innen internasjonal dyrehelseproblematik
Ved NVH ønsker man å legge om

innenfor feltet familie- og sportsdyr øker sterkt. Innenfor en konstant økonom
denne ekspansjonen på ett område betydning for mulighetene til å ivareta oppga
felt, som for eksempel produksjonsdyr. 
 
NLH har tilsynelatende klart seg bedre, men en synkende studenttilgang til de
landbruksfagene har gjort det nødvendig å utvikle studietilbud på andre områ
tilpasset studentmarkedet. Koblet med en finansieringsmodell med hovedvekt
denter og vitenskapelig produksjon har dette forflyttet interessen bort fra de
Systemet gjør de

blikket. NLH har så langt Carlsson-komiteen brakte i erfaring ikke utviklet
tegi for hvordan anvendt forskning innen husdyrfag eller landbruksteknik
 eksisterer noen instituttsektor) skal ivaretas etter overgangen til UFD. V

itusjonene ser en at kjerneoppgaver svekkes som følge av manglende in
lig departement: 

 
KUF [UFD] er lite interessert i innholdet av virksomheten, men mer opptatt a
formet system for alle sine institusjoner. Markedet, dvs. studenter og kjøpere 
herunder Landbruksdepartementet, Forskningsrådet og næringslivet, må så
retning og totalomfang.(Forskning og relevant høyere utdanning på landbrukss
evalueringsrapport Oslo 2001 s. 26) 

 
Arbeidsgruppens vurdering er at vete
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Et selvstendig ”dyrenes rikshospital”?  
En veterinærutdanning er avhengig av å drive klinikkvirksomhet av et visst o
kunne gi sine studenter de nødvendige ferdigheter og erfaring med å håndtere 
syke dyr. Samtidig er klinikkdriften en sterkt medvirkende årsak til at veterinæru
er en av de mest kostbare i landet. Å finne gode løsninger for finansiering av
være avgjørende for insti

mfang for å 
og behandle 

tdanningen 
 klinikkdriften vil 

tusjonens økonomi innenfor et budsjettsystem som i stadig større 
grad blir regelstyrt, og der mulighetene for å fange opp de spesielle kostnadene ved denne 

riges Lant-
ikke minst fordi 
er veiledning av 

et mål i seg selv og 
ekspanderer langt ut over det omfanget som er nødvendig for å ivareta behovene i under-

vende, og 
få.  

k, at det beste var 
versitets-
ets dårlige 
iering. 

stes – dyre-
 – og økonomien 

ved klinikken hadde som følge av denne mangel på styring kommet fullstendig ut av kontroll. 
ganske annet alvor 

t eier sykehus 
ten at dette 

en er like 
faringene fra 

mistyring ved 
forskningens 

ren klinikkvirk-
 nyttig virksomhet i forhold til utdannelsen, samtidig som det dekker et stort 

re til uønsket ned-
heten ved NVH 

irksomheten 
 NVH må sikres 

.”(evaluerings-

Det kan etter arbeidsgruppens syn være fornuftig å utrede om ”dyrenes rikshospital” bør 
organiseres som en selvstendig virksomhet med annen eier (annen departementstilknytning 
enn UFD). Veterinærutdanningen lå inntil for ett tiår siden under Landbruksdepartementet, og 
det kan være naturlig at dette har ansvaret for hospitaldriften. Det har vært hevdet at sports- 
og familiedyr ikke er en oppgave for det offentlige. Å holde sports- og familiedyr sammen 
med produksjonsdyr er først og fremst faglig begrunnet, ettersom mange veterinærmedisinske 
problemstillinger er felles og et hospital utelukkende for produksjonsdyr vil bli relativt lite og 

typen utdanninger blir mindre. 
 
Som det påpekes i evalueringen av det veterinærmedisinske fakultetet ved Sve
bruksuniversitet er det meget kostbart å opprettholde en døgnåpen klinikk, 
effektiviteten blir lav når mye av behandlingen skal utføres av studenter und
sine lærere. Samtidig er det en fare for at klinikkvirksomheten blir 

visningen. Ettersom veterinærmedisin er brukerfinansiert er klinikken inntektsgi
hardt pressede utdanninginstitusjoner griper begjærlig de bidragene de kan 
 
I samtale med arbeidsgruppen mente en av informantene, professor Lars Ras
om man kunne finne en annen eier (”hovudmann”) for dyrehospitalet enn et uni
fakultet. Klinikkvirksomheten i Uppsala synes å være en hovedårsak til fakultet
økonomi, ikke minst fordi det hadde oppstått en kløft mellom aktivitet og finans
Behandling ble utført uten at man var nøye med å spørre hvem som skulle bela
eieren eller fakultetet? og i sistnevnte tilfelle: utdanningen eller forskningen?

Om ikke annet så måtte en annen eier gripe fatt i økonomistyringen med et 
enn en akademisk institusjon synes å være i stand til. At andre enn universitete
som brukes i undervisningen er jo vanlig når det gjelder leger og sykepleiere, u
synes å ha skapt alvorlige problemer for utdanningene. 
 
Arbeidsgruppen har ikke grunnlag for å hevde at problemene rundt klinikkdrift
alvorlige ved NVH som ved det veterinærmedisinske fakultet i Uppsala, men er
Sverige understreker viktigheten av å ha tydelige ansvarsforhold og god økono
klinikken. Carlsson-komiteen  berørte disse problemstillingene sett fra landbruks
perspektiv: ”[NVH] bruker mye ressurser på ’ikke-produksjonsdyr’ i form av 
somhet. Dette er
behov i samfunnet, men det går ut over forskningsaktiviteten, og det kan fø
prioritering av virksomheten mot produksjonsdyr. Den kommersielle virksom
knyttet til klinikkvirksomhet for familie- og sportsdyr bør skilles fra forskningsv
og drives videre for eksempel som en egen enhet i regi av VESO eller private.
det nødvendige materialet til undervisning og forskning gjennom egen avtale
rapport 2001 s. 77)  
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kostnadsintensivt. Det vil heller ikke ha samme verdi for utdanningen. Hensikten med at det 
offentlige skal eie hospitalet er å sikre studentene en god praktisk undervisning.  

ger eierskapet 
atenhet slik at 

ene. Det er 
yrenes rikshos-

ling av dyr skal 
erte prosjekter, 

 og forsknings-
ger og 

isk nivå på dette bidraget vil være en stor utfordring. Det må 
være tilstrekkelig stort til å dekke de faktiske utgiftene, men samtidig ikke så stort at et statlig 
dyrehospital vil ha konkurransefortrinn i forhold til private når det gjelder rutinemessig 

nter.  
 

00, er den 
gen forskning 

eterinærmedisin, landbruksvitenskap og marin forskning så vel 
lgrensende fag 

ektor” kommet til 
m ”rød sektor”, 

ls karakter, selv 

 denne forsk-
g og medisin og 

t til sammen 5 fagmiljøer (institutter). Av disse 
fikk ett karakteristikken not acceptable/poor og fire fair. Ved NLH ble ni fagmiljøer (insti-

tt – biavl – very 
t av biofag-

 institu-
 en indikasjon om 

orskningen som ikke er særlig oppløftende. 
 

ltat enn de to 
Instituttet holder 

ctilus salaris og 
er på disse områdene utpekt som internasjonalt referanselaboratorium. Evalueringskomiteen 
pekte på at anvendt forskning er instituttet hovedstyrke, og mente at slik burde det også 
fortsette å være. 
 
Biofagevalueringen konkluderte likevel med at ”basic research in agricultural and veterinary 
science is generally very poorly developed in Norway and critical areas of research into 
microbial pathology and virology, are definitely under-developed.” Andre områder innen 
biofag der det er behov for oppgradering og nye initiativer ble også identifisert: ”Norway is 

 
Uansett om man lar utdanningsinstitusjonen stå som eier av klinikken eller leg
et annet sted, mener arbeidsgruppen at den bør organiseres som en egen result
de reelle kostnadene for å opprettholde klinikkenen tydelig fremgår av regnskap
viktig å få til en tilstrekkelig finansiering av den kliniske forskningen ved ”d
pital”, og dette må være et ansvar for eieren. Utgiftene til rutinemessig behand
som nå bestrides av dyreeierne, merutgifter til forskning må belastes defin
mens merutgiftene som undervisningen medfører må dekkes av Utdannings-
departementet etter modell av de bidrag som sykehusene mottar for å utdanne le
sykepleiere. Å finne et realist

behandling av ”vanlige” pasie

 
En forskningsstrategi for sektoren 
 
Gjennom biofagevalueringen, som ble gjennomført av Norges forskningsråd i 20
biologiske forskningen i Norge evaluert. I tillegg til realfag, berører evaluerin
innenfor deler av medisin og v
ved universiteter og høyskoler som i instituttsektoren. Landbruksvitenskap og ti
(miljø etc.) har lenge gått under betegnelsen ”grønn sektor”. Siden har ”blå s
som en betegnelse på marin forskning. I enkelte kretser snakker man også o
som er den medisinske forskningen. 
 
Resultatene så vel på forskergruppenivå som på nasjonalt nivå får bare midde
om det finnes noen gode eller lovende forskergrupper og –prosjekter. Det er mange svake 
resultater ved NVH og NLH, noe som er særlig skuffende ettersom deler av
ningen inngår i felt som myndighetene ønsker å prioritere, som marin forsknin
helse. Ved NVH har de tre fagpanelene evaluer

tutter) evaluert, og av disse fikk ett not acceptable/poor, fem fair, to good og e
good. Både NVH og NLH har forskergrupper på områder som ikke er omfatte
evalueringen, så disse resultatene gir ikke et fullstendig bilde av forskningen ved
sjonene. Selv om en slik opptelling neppe er helt rettferdig, gir den likevel
kvaliteten i f

VI var også omfattet av Biofagevalueringen, og kom ut med et langt bedre resu
utdanningsinstitusjonene, med den overordnede vurderingen ”very good”. 
høyt internasjonalt nivå innen felt som infeksiøs lakseanemi (ILA) og Gyroda
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very weak in its development in computational biology, including bioinformatics and the 
modeling of complex systems (from cell to ecosystem level). This as a ser
the Norwegian biological sciences and must be dealt with urgently. Another b
important area of great national importance is experimental plant science, which
seem to be unable to follow international developments.” På de områdene de
heller ikke dette alltid uttelling. Tilnærmingsmåten innenfor havbruksforskni
eksempel sterkt empirisk orientert og innrettet mot å løse konkrete spørsm
gripe fatt i de mer grunnleggende vitenskapelige problemene: ”While this might appear to 
work in the short term it is not a sound basis for the long-term development o
industry.” Her er det nødvendig med satsing på mer forskerinitiert grunnforsknin
frembringe ny kunnskap. Norge har etter hva hovedkomiteen for biofagevalu
cipal Evaluation Committee) kan forstå et sterkt behov for å utvikle forskning
disse fagområdene. Man foreslår forholdsvis drastiske tiltak for å rette på det
proach to begin redressing this deficiency may be to merge the veterinary an
schools and move the research and advanced educat

ious limitation for 
road and 

 at present 
r Norge satser gir 
ngen er for 

ål snarere enn å 

f a major 
g som kan 

eringen (Prin-
 og kunnskap på 

te: ”One ap-
d agricultural 

ion into fish medicine to a locus of fish 
biology, such as Bergen.”(Research in Biology and relevant areas of Biochemistry in Nor-

valuation 

r at det er et 
ningsnivå i befolkningen, bruker så 

lite n underfinan-
sier ildet ikke er fullt så 
dårl her man kan vente 
å fin
 

rch policies must 
ponent of the societies 

infrastructure. Thus a democratic, knowledge based society must view science as an inter-
 opportunities for 

s scientist, 
d adjust existing 
m to question 

ningen som 
der fra biofag, 

toder for ana-
 for eksempel samspillet mellom genene i levende organis-

mer. ”This development … will open new opportunities for the study of complex biological 
tc) at various 
nologies such 

as proteomics (large scale protein analysis) and metabolomics (large scale analysis of meta-
bolic products), links to advances in bioinformatics and computational biology, are set to not 
only continue this revolution in the way biological questions are addressed but will increase 
the pace of change.”(NFR 2000 s. 10) 
 
For svært mange av forskningsmiljøene så vel ved NVH som NLH bringer disse teknikkene 
nye innsikter og nye utfordringer, ikke minst av ressursmessig art. Tung systemforskning av 
denne typen krever store investeringer i maskiner og utstyr. Forskningen er internasjonal og 

wegian Universities, Colleges and Research institutes. Report of the Principal E
Committee. Norges Forskningsråd 2000, sitater s. 15, 16-17)  
 
Strategi for samarbeide, arbeidsdeling og kvalitet i forskningen 
For hovedkomiteen for biofagevalueringen er det et paradoks at Norge til tross fo
av de rikeste landene i Europa, med et meget høyt utdan

ressurser på forskning. Særlig er den langsiktige, forskerinitierte forskninge
t, noe som har negative konsekvenser for hele innovasjonssystemet. B
ig når det gjelder anvendt eller brukerstyrt forskningen, men det er ikke 
ne de store og overraskende erkjennelsesmessige sprangene.   

It is the view of this Evaluation Committee that those who set national resea
recognize that investigator initiated basic research is a key com

active force in its own right, with the potential to open new perspectives and
the people and society. Too often today this dimension of science is neglected a
trough national funding systems, have found themselves directed to apply an
knowledge to satisfy short-term national needs, rather than having the freedo
present views and explore and reveal the unknown.(NFR 2000, s. 8-9)  

 
Evalueringens tema – biologi og biokjemi – utgjør nettopp den grenen av forsk
utvikler seg raskest over hele kloden. Bioteknologien forener innsikter og meto
fysikk, kjemi, ingeniørvitenskap og matematikk og har ut fra dette utviklet me
lyse av komplekse systemer, som

phenomena (evolution, development, stress, adaptation, metabolism, diseases e
levels of organization from the molecule to the ecosystem. New emerging tech
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sterkt konkurransepreget. Som følge av dette kan det være vanskelig for små lan
skandinaviske å hevde seg i forskningsfronten. Man kan derfor være fristet til 
på slik forskning og i stedet håpe på å fange opp teknikkene og teknologien n
allment utbredd og bruke det som synes nyttig i anvendt forskning. Det er hove
mening at en slik strategi vil virke mot sin hensikt. ”[I]t would not create the 
innovative academic atmosphere that is required for fostering new generations o
researchers. The result would be that without high quality basic science at nati
applied science and clinically oriented research would also become less sophisti
effective.”(NFR 2000 s. 11) Også små land må etterstrebe å være i forskning
ofte komme med viktige bidrag og være me

d som de 
å la være å satse 

år den blir mer 
dkomiteens 

stimulating and 
f qualified 

onal level, 
cated and less 

sfronten, og vil 
d å styre retningen for internasjonal forskning når 

 fremmer 

ingssystemet som 
se er svak på 
m halvhjertet 

t det van-
he current 

and it should be 
s with the 

roblem er at mye 
ndervisningen 

d mange små 
se. Mangelen 

oen stilling fordi de har ”feil” 
spesialisering når en undervisningsstilling blir ledig, eller fordi nye felt enda ikke har etablert 

or et fag-
n klarer å 

ilitet når det 

 at man klarer 
met er sterkt fragmentert. 

Små miljøer, enten ved utdanningsinstitusjoner eller forskningsinstitutter, arbeider parallelt på 
sam elig 
nær ke sammen for å 
styr lse til å opprett-
hold r i staben. At 
en n t godt forskningsmiljø faller sammen. 

-operative rather 
tionally] highly 
iversity 

departments and Institutes to clearly formulate their scientific priorities and their strategy 
should be to develop distinct research profiles in the national context, with the aim of creating 
national research platforms.(NFR 2000 s. 24) 

 
Nettverksbygging mot randsoneinstituttene ved NLH 
NLH har forsøkt å utvikle samarbeid med randsoneinstituttene i Ås. På forskningssiden har 
det vært en lang rekke større program der høyskolens institutter i større eller mindre grad har 
blitt involvert. Samarbeidet på undervisningssiden ble i perioden 1985-2000 formalisert gjen-

kvaliteten på bidragene er god nok. Forskningspolitikken må utformes slik at den
kvalitet og belønner forskningsmiljøer som lykkes  
 
Hovedkomiteen peker på flere sider ved organiseringen av det norske forskn
må vurderes nærmere. Akademisk styring og mulighet for å drive faglig ledel
grunn av den flate strukturen innen de enkelte institutter, med valgte ledere so
gjør sin ”verneplikt” noen få år. Svak tradisjon for akademisk lederskap har gjor
skelig å utvikle en målrettet forskningsstrategi og prioritere mellom områder. ”T
practice of giving members 3-year administrative leadership is not working 
abandoned in favor of creating leadership chairs that are appointed for 5-6 year
authority to structure departmental research goal.(NFR 2000 s.18) Et annet p
av ansettelsespolitikken ved universiteter og høyskoler blir styrt av behovene i u
og ikke kvalitetskrav i forskningen. Utdanningsinstitusjonene holder seg me
forskergrupper for å dekke hele spennet innenfor et fagfelt med egen kompetan
på fleksibilitet betyr at mange talentfulle rekrutter ikke får n

seg i fagenes kjernepensum og dermed ikke er tilgodesett med stillinger. Innenf
område i så sterk endring som biofag er dette et betydelig problem. Dersom ma
organisere frem større og mer robuste forskningsmiljøer, med større indre fleksib
gjelder å dekke undervisningsbehovene, kunne dette bli avhjulpet noe.  
 
Helt avgjørende for om en satsing på biologisk forskning i Norge skal lykkes er
å utvikle mer robuste forskningsmiljøer. Det norske forskningssyste

me område uten særlig samarbeid. Institusjoner lokalisert til samme by eller i rim
het med hverandre konkurrerer om små bevilgninger i stedet for å vir
ke forskningens kvalitet. Det er for få miljøer som har tilstrekkelig større
e kvaliteten over tid (”kritisk masse”) og mange er sårbare for små endringe
økkelperson slutter er ofte nok til at e

 
What is needed is the formation of regional research groups that should be co
than competitive in order to create the critical mass needed to develop [interna
competitive research groups. The formation of such groups would help the Un
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nom flere undervisningsavtaler med Skogforsk (tidligere Norsk Institutt for 
og Planteforsk (tidligere Statens Plantevern), der NLH finansierte stillinger og b
undervisningstjenester ved disse institusjonene. For samarbeidet med Akvafo
fantes tilsvarende ordninger. NLHs vurdering er at ensidige undervisningsavta
kjøp av tjenester kan være bra innenfor et statisk og skjermet utdanningssyste
egnet til å møte de utfordringene som ligger i overgangen fra skjermet til konku
virksomhet, og samfunnets økte krav til omstillingsevne og resultater. Man øns
erstatte

Skogforskning) 
etalte for 

rsk og Matforsk 
ler basert på 

m, men er lite 
rranseutsatt 
ker derfor å 

 undervisningsavtalene med mer omfattende samarbeids- eller allianseavtaler, som for 
eksempel Matalliansen, som omfatter forskning, oppdrag, undervisning og etter- og videreut-

 driftsenhet for 
 Planteforsk og 

ene ble sanert og 
solatanlegg for 

slutning 
nningen. I 

ater sine forsknings-
arbeider ved senteret. I tillegg ble anleggene benyttet ved i alt 23 ulike kandidatutdannings-

t for infrastruk-
jordbearbei-

land. 

nteret er en egen resul-
tatenhet med eget styre. Det omfatter ca 140 storfe, 100 vinterforede sauer, 70 – 80 geiter, en 

jørfe. Det er forutsatt at senteret skal benyttes til forsøk og 
 gjennomføres 

H. 

luert ved 
arbeid, og 

være av betydelig 

g gjennom å øke samarbeidet med andre forskningsmiljøer og 
rsk og NLH 
rotein Centre”. 
v Forsknings-
H deltar 

er i inn- og 

 
NVH mener selv at man har klart å holde seg på et relativt konstant høyt nivå når det gjelder 
doktorgradsutdanningen, selv om de har måttet redusere måltallet for stipendiater i de senere 
år (opptaket i 2001 var 17 til dr.med.vet, dr.scient og dr.philos). De fleste doktorgradene har 
blitt finansiert gjennom Norges forskningsråd. I perioden 1991-2001 har 122 personer dispu-
tert ved NVH. Av disse har 32 hatt sin arbeidsplass ved VI. Mellom 91 og 95% av dem som 
tas opp som doktorgradsstudenter ved NVH oppnår doktorgraden. Gjennomsnittlig gjennom-

danning. 
 
Senter for Klimaregulert Planteforskning (SKP) ble etablert høsten 1995 som
de klimaregulerte planteforskningsanleggene i Ås. Senteret eies av NLH,
Skogforsk, men er budsjettmessig underlagt NLH. De gamle veksthusanlegg
erstattet med moderne anlegg. I den senere tid er anleggene bygget ut med i
arbeider med farlige skadegjørere og transgene planter med lav biologisk inne
(inneslutningsnivå S4). Anleggene brukes også mye til kandidat- og forskerutda
2001 gjennomførte 14 hovedfagsstudenter og 18 doktorgradsstipendi

kurs. Et arbeid er i gang med å tilrettelegge for at SKP også kan overta ansvare
turfunksjoner( f. eks. felles maskin- og utstyrspark) og entreprenørvirksomhet (
ding, såing, vanning, sprøyting m. m.) knyttet til forsøksvirksomheten på fri
 
NLH og NVH eier Senter for husdyrforsøk som er lokalisert på Ås. Se

stor grisbesetning, pelsdyr og f
undervisning.  Besetningens profil kan endres etter styrevedtak. Det kan ikke
smitteforsøk. Besetningen brukes til et bredt spekter av forsøk – alt fra utprøving av vaksiner 
til fôring/avl. Årskostnadene fordeles med ca 6 mill på NLH og 400.000 fra NV
 
Nettverksbygging mellom NVH og VI 
Et gjennomgående funn i biofagevalueringen var at den forskningen som ble eva
NVH foregikk i relativt små grupper, den var fragmentert og preget av lite sam
resultatene var relativt svake. Som nevnt ble forskningen ved VI vurdert å 
bedre kvalitet. For å følge opp funnene i evalueringen forsøker NVH i samarbeide med VI å 
bedre kvaliteten på sin forsknin
ved å øke forskergruppenes størrelse. Dette har blant annet resultert i at Akvafo
sammen med NVH har blitt tildelt et ”Centre of excellence” med tittel ”Aqua P
I tillegg deltar NVH og VI i til sammen 18 strategiske programmer finansiert a
rådet. I 14 av de strategiske programmene deltar både NVH og VI. NVH og NL
sammen i 3 av programmene. I tillegg deltar det en rekke forskningsinstitusjon
utland i de forskjellige programmene. 
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strømmingstid er 5,5 år, og gjennomsnittsalderen på kandidatene som har gjennomgått forma-
lisert doktorgradsutdanning er høy. 

områder som 
 vesentlig del 

ere. Som et resultat 
 ved NVH ubesatt. For eksempel har det ikke vært mulig å få 

professorkompetente søkere til stillinger innen bildediagnostikk, biokjemi, immunologi 

tørre andel av 
l egen forskning, 

ning blitt kraf-
sert og produk-
fagbøker ut-
enterer NVH 

valitet må det 
gis omfattende klinisk undervisning og trening av studentene. Lærere må ha meget god, opp-

ndervisere i klinisk/diagnostiske fag vil kvali-
tenskapelig 

tidligere var og VI fortsatt er plassert under Landbruksdepartementet og på grunn 
av veterinærmedisinens tidligere sterke forankring i landbruket, har man lett for å kategorisere 

disjonelt sin støtte 
 om at vete-

ende i Norges 

Veterinary Edu-
ated by the 

gian Research Council are too restrictive. They show insufficient understanding of the 
nature of veterinary research, and of the relationship between such research and that carried 

skelig å få for-
il bli er en 

disinske 
g havbruk (”blå 

r det en 
e som har stor 

betydning for å forstå både normal fysiologi og økt innsikt i sykdommers  årsaker og mulige 
forebyggelse og behandling. Det brukes stort sett de samme forskningsverktøy innen human-
medisinsk- og veterinærmedisinsk basalforskning. Kunnskap framkommet gjennom studier 
hos en art kan i stor grad overføres og ha gyldighet også for andre arter. Den tradisjonelle 
forskningen på produksjonsdyr har hatt  preg av anvendt forskning, og den har stort sett vært 
forankret i problemstillinger reist av landbruket. Denne type forskning har hatt og vil fortsatt 
ha et ankerfeste i den grønne sektor. Klinisk og epidemiologisk forskning  på produksjonsdyr 
er et typisk eksempel på dette. Utviklingen viser derimot at forskningen på produksjonsdyr 

 
NVH har i begrenset grad klart å sikre forskerutdanning av kandidater innenfor 
NFR ikke har prioritert. Flere av de tradisjonelle veterinærfagene, som utgjør en
av grunnutdanningen, har derfor ikke fått tilført et tilstrekkelig antall forsk
av dette står flere toppstillinger

kirurgi smådyr og hestesjukdommer.  
 
De fast vitenskapelig ansatte har gjennom de siste 10 år måttet bruke en stadig s
sin tid til veiledning og administrasjon. Tiden som de har kunnet disponere ti
har gått ned. I tillegg har de interne bevilgningene til nysgjerrighetsdrevet forsk
tig redusert. I perioden 1997-2001 har antallet publikasjoner gradvis blitt redu
sjonen av artikler i tidsskrift med godkjenningsordning, fagbøker og kapitler i 
gjorde i 2001 73% av antallet arbeider publisert i 1996. I sitt høringssvar komm
situasjonen innen forskningen: ”Ved et veterinærmedisinsk lærested av god k

datert og relevant klinisk kompetanse. For u
fisering innen diagnostikk og terapi mv. ofte gå på bekostning av tradisjonell vi
kvalifisering.” 
 
”Biologisk” eller ”medisinsk” forskning ved NVH?  
Fordi NVH 

veterinærmedisinsk forskning i ”grønn” sektor. Veterinærmedisinen fikk tra
til forskning gjennom Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd. Tanken
rinærmedisin først og fremst er knyttet til produksjon og landbruk er fortsatt råd
forskningsråd.  
 
Da NVH ble vurdert av the ”European Association of Establishments for 
cation (EAEVE)” i 1995 skrev de i sin konklusjon: ”The research priorities dict
Norwe

out in other fields, in particular in human medicine.” Det er fremdeles van
ståelse i en del miljøer for at veterinærmedisin har vært og i enda sterkere grad v
medisinsk disiplin (”rød sektor”). Veterinærmedisinen skiller seg fra andre me
disipliner gjennom sitt nære samarbeid med både landbruk (”grønn sektor”) o
sektor”). 
 
Både innen grunnleggende humanmedisinsk og veterinærmedisinsk forskning e
økende interesse og oppmerksomhet rettet mot genforskning og cellebiologi, no
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også i større grad får sin forankring i medisinske disipliner og får større kompar
ning. For eksempel har både NVH og VI omfattende forskning på skrapesjuke h
kan gi verdifull kunnskap om Creutzfeldt-Jakobs sykdom og lignende lide
Et annet eksempel på forskning på produksjonsdyr ved NVH som har humanme
betydning er studier av glomerulær nefropati (nyresjukdom) hos gris. Gjen

ativ betyd-
os sau. Dette 

lser hos mennesker. 
disinsk 

nom disse studiene 
har man kunnet beskrive en defekt hos gris som kan være en  modell for en tilsvarende 

ekter. Selv om 
ndbruks-
produksjon 

og foredling”, har forskningen medisinsk relevans. Dette kommer også til syne gjennom hvem 
et. Både NVH 

e miljøer. 

enytter man seg 
 andre medisinske formål. Mye av 

r også sin for-
ningsmiljøene 

å utvikle og 
edisinske 

diagnose- og behandlingsregimer på dyr. Forskning på familiedyr har også en viss relevans 
revet et hundekreftegister hvor en har hatt som 

else for meka-
agblindhet hos 

tt opp mot hu-
mellom denne forskningen og de land-

bruksvitenskapelige fagene i et mattrygghetsperspektiv ”fra fjord og jord til bord”. Å orga-
nise n sterke driften man 
ser i yndighetene. 
 
I en g kompetan-
sebe
 

riterer 
iljøene som 

skal dekke jordbruket er små og sårbare. Dette har vært fokusert i flere evalueringer de seinere 
år, seinest i systemevalueringen av forskning og høyere utdannelse på landbruksområdet 
(Carlssonkomiteen). Organisatoriske endringer – herunder sammenslåing av forskningsmiljøer 
– er naturlig nok forslag med sikte på å få større og mer slagkraftige enheter.(NFR: FoU-
miljøenes kompetanseprofil Rapport september 2002, s. 35) 

 
Tiltak som etter Forskningsrådets syn bør vurderes i et forskningsperspektiv er en sammen-
slåing av Planteforsk og Jordforsk, og økt samarbeid og felles ressursutnyttelse mellom NLH 
og NVH. 
 

sykdom hos mennesker. 
 
Veterinærmiljøene på Adamstua driver omfattende forskning på trygg mat-asp
forvaltningsansvaret for denne forskningen av historiske grunner har ligget til La
departementet og hovedsakelig har fått sin støtte gjennom NFRs område for ”Bio

som hovedsakelig er samarbeidspartnere i forskningsprosjekter innen mattryggh
og VI samarbeider nært med Nasjonalt Folkehelseinstitutt og andre humanmedisinsk
 
I forskningen knyttet til oppdrett av laks, ørret og marine arter (”blå sektor”) b
også i stor grad av forskningsverktøy primært utviklet for
forskningen er derfor primært medisinsk forankret (”rød sektor”), men den ha
ankring i havbruket. Det er særlig tett samarbeid mellom næringene og forsk
om den forskningen som kan sies å være av anvendt karakter.           
 
Dagens forskning på familiedyr er knyttet opp til humanmedisinen. Man søker 
forbedre diagnostikk og behandling hos familiedyr gjennom å applisere humanm

for humanmedisinen. NVH har i en årrekke d
mål å framkalle kunnskap om utvikling av kreft hos hund som kan gi økt forstå
nismer som påvirker kreft hos mennesker. Et annet eksempel er forskning på d
hund som fungerer som modell for studier av dagblindhet hos mennesker. 
 
Potensialet for samspill innenfor biologisk forskning 
Selv om den faglige innretningen i mye veterinærmedisinsk forskning ligger te
manmedisinen, er det viktig at det er et godt samspill 

re forskningen på en slik måte at dette perspektivet ivaretas tross de
nnen veterinærfaget i retning humanmedisin er en betydelig utfordring for m

 rapport fra NFR Bioproduksjon og foredling fra 2002 omtales kunnskaps- o
hovet innen norsk landbruk og næringsmiddelindustri slik:  

På bakgrunn av forbrukernes økte fokus på trygg mat og matvarekvalitet prio
myndighetene økt FoU-innsats på disse områdene. … [De] norske forskningsm
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Det er flere berøringspunkter mellom Adamstua-miljøet og Ås-miljøet når d
ning, i det minste på overskriftsnivå, men det er vanskelig å få et eksakt mål for
forskningssamarbeid som eksisterer mellom NVH og NLH. En rent kvantitati
av publikasjonene utgått fra NVH i perioden 1990-2001 viser noen tendenser. E
gang av alle publikasjoner (337 publikasjoner) registrert i ISI-databasen i per
viser at der det er samarbeid med andre institusjoner er dette i hovedsak med V
publikasjonene),UiO (10 %), sykehusene i Oslo-området (6 %) og NLH (3 %
medforfattere fra andre nordiske land på 11 % av publikasjonene og fra land u
på 17 %. Slike tall gir en viss indika

et gjelder forsk-
 hvor mye 

v gjennomgang 
n gjennom-

ioden 1999-2001 
I (20 % av 

). Man hadde 
tenfor Norden 

sjon, men de sier naturligvis ikke noe om kvaliteten på 
forskningen eller betydningen av de funn som blir presentert. Generelt har tallet på publika-

 ikke bør ut-
ktig å opp-
det. Et større 
r den vete-
jøene kan bli 

enhet i forhold 
ld til å bidra til 
onsekvenser for 

oduksjonssystemer. En fortsatt alliansebygging mellom de to høgskolene 
bør innebære betydelige besparelser gjennom felles ressursutnyttelse.”(NFR: FoU-miljøenes 

ng viktig å få 
ftig samordning 

nnforskning 
, akvakultur, 

siologi, hus-
erspektiv er 

ider også med 
nnfag arbeider 
dskapsutvikling 

er, miljøkjemi / 
fôrkvalitet. 

ing (FUGE), 
nzymteknologi og 
rmentering av 
rlige antioksi-

nnenfor 
g kvalitet knyttet til helse, mens institutt for tekniske fag har 

tyngden av forskningen knyttet til miljø- og biofysikk, miljøteknikk, akvakulturteknikk, 
agroteknikk, arkitektur og bygningsteknikk samt teknisk innovasjon og produktutvikling. 
NLH og Matforsk utgjør sammen Matalliansen. Viktige forskningsfelt er næringsmiddel-
mikrobiologi, genteknologi på bakterier, beskyttende kulturer og resistens mot vaske- og 
desinfeksjonsmidler og bioinformatikk innfor et overordnet perspektiv matkvalitet og mat-
trygghet. Del av Ås-miljøet er også Jordforsk og Planteforsk, som i stor grad har ansvar for 
anvendt forskning rettet mot jordbruk. 
 

sjoner ved NVH vist en synkende tendens.  
 
At forskningssamarbeidet i dag ikke er så omfattende, betyr heller ikke at det
vikles og utbygges. Norges forskningsråd understreker at det fortsatt vil være vi
rettholde en bred basiskompetanse av grunnleggende karakter på veterinærområ
mangfold av driftsformer innen husdyrnæringen vil medføre nye utfordringer fo
rinærmedisinske kompetansen. Samarbeidet med de husdyrfaglige forskningsmil
tettere. Norges forskningsråd er av den oppfatning at NVH og VI må ha stor åp
til næringens behov. ”Veterinærmiljøene har en vesentlig rolle å ivareta i forho
kunnskapsgrunnlag for en forvaltning som ofte kan ha avgjørende og direkte k
driftsformer og pr

kompetanseprofil Rapport september 2002, s. 40-41) Det er i denne sammenhe
til en god balanse mellom grunnforskning og anvendt forskning og en fornu
med instituttsektoren. 
 
Institutt for husdyrfag på Norges landbrukshøgskole har ansvar for så vel gru
som anvendt forskning. I fremtiden forventer man større vekt på miljøforskning
mat og matvaresikkerhet. Satsingsområder er fôr, fôrevaluering, ernæringsfy
dyravl og bioteknologi samt dyrevelferd og husdyrteknologi. I et ernæringsp
markedstilpasset produksjon og optimal utnyttelse av kraftfôr sentralt. Man arbe
velferdsindikatorer hos storfe og morsadferd hos gris. Institutt for jord- og va
med samspill mellom jord og plantevekst, samspill mellom geologi, vann, lan
og økologi, forurensing og effekter på terrestriske og akvatiske økosystem
analytisk kjemi, landbruksfag samt virkning av landbruksdrift på miljø og mat/
Institutt for kjemi og bioteknologi satser særlig på funksjonell genomforskn
miljø- og næringsmiddelmikrobiologi, plantegenetikk, plantebioteknologi, e
marin bioteknologi. Institutt for næringsmiddelfag arbeider med modning/fe
mat, mat og helse, næringsmiddelteknologi, utvikling av måleteknikker, natu
danter og biofilmdannelse. Institutt for plantefag har FoU-aktivitet blant annet i
agroøkologi, produktfysiologi o
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Norges veterinærhøgskoles forskning mot ”grønn sektor” er på områdene vete
(produksjonsdyr) og matvarekvalitet med spesiell vekt på næringsmiddelhyg
råder for klinisk forskning er dyrehelse, inkludert resistensproblematikk, sykdo
lende mikroorganismer og virus som finnes i og spres med maten, prion- og s
mikrobiell genteknologi og miljøgifter. Institutt for farmakologi, mikrobiolog
middelhygiene forsker innenfor dyre- og fiskehelse, matvaretrygghet, patogen
nismer og virus, risikoanalyse og toksikologi. Institutt for stordyrsykdom
kvigemastitt, jurhelse hus ku, miljøfaktorer og lammeavdrått og epidemologi
samarbeid med Veterinærinstituttet, som arbeider med laboratoriediagnost
miologi, forebyggende helsearbeid, sykdomskontroll, fôr, næringsmiddelhyg
analyse. Aktiviteten spenner mellom grunnforskning og forvaltningstøtte. Stør
områder 

rinærmedisin 
iene. Viktige om-

msfremkal-
crapieforsking, 
i og nærings-
e mikroorga-

mer forsker på 
. Det er et tett 

ikk, epide-
iene og risiko-

re satsings-
innenfor forskning er GMO og mat, allergener i mat, virologi, algetoksiner, dyre-

velferd og etikk. Som redegjort for over, bygger svært mye av denne forskningen på 
g må grunnleggende rubriseres som ”komparativ veterinærmedisinsk 

fordelt rundt om i 
et er det en 

en overfor de øvrige miljøene. Ut fra det perspektiv at fisk er 
langt den viktigste delen av kyst-Norges næringsgrunnlag er det mange som vil hevde at 

en også innenfor ”blå sektor”, og det er viktig å få til 
god
 
I rap ps- og kompe-
tans
 

r knyttet til 
se, samt i å 

 i å sikre miljøet. 
e arter i opp-

 det molekylær-
fordringer i å kunne ta kunnskapen raskt i bruk og bidra til utvikling 

av kunnskap som er relevant for havbruk. … [Norske forskningsmiljøer må] være sentrale 
skning … Dette 

n arbeide med 
 forskningen og at 

rskning og næring. Det fordrer også at forskningsmiljøene må 
kunne samarbeid om oppgaver som skal løses.(NFR: FoU-miljøenes kompetanseprofil 

orsvarlig 
produksjon og drift, fiskehelse, fôr, ernæring, fôring og forteknologi, samt genetikk og avl. 
Viktige forskningsmiljøer under denne utredningens mandat finnes ved NVH, NLH, Akva-
forsk, Veterinærinstituttet og Matforsk.  
 
Ved Norges veterinærhøgskole arbeider flere forskergrupper med problemstillinger relatert 
til havbruk. Institutt for biokjemi, fysiologi og ernæring forsker på utvikling av DNA-vak-
siner, merking med DNA, fordøyelse, transport og utnyttelse av næringsstoffer og metabo-
lisme hos fisk. Institutt for farmakologi, mikrobiologi og næringsmiddelhygiene forsker bl.a. 

medisinske teknikker o
forskning”. 
 
Forskningen i marin sektor 
I motsetning til ”grønn sektor” er forskningsmiljøene mot ”blå sektor” mer 
landet, vesentlig i Bergen, Tromsø og Oslo/Ås. For forskningsmiljøet på Østland
utfordring å forsvare posisjon

forskningen naturlig hører til her. Den veterinærmedisinske og biofaglige kompetansen i 
Oslo/Ås er imidlertid viktig for forskning

 samvirkning mellom miljøene. 

porten fra NFR Bioproduksjon og foredling omtales de nasjonale kunnska
ebehovene innen havbruk på følgende måte:  

Generelt vil oppdrettsnæringen de kommende årene ha en rekke utfordringe
områdene fôrressurser / ernæring, teknologi og vannmiljø, avl og genetikk, hel
sikre normal vekst og utvikling i stadig mer intensive produksjonsformer og
Det ligger også betydelige utfordringer i å utvikle det faglige grunnlaget for ny
drett og i å implementere ny kunnskap. Den viktige utviklingen som skjer på
biologiske området gir ut

leverandører av vitenskapelige resultat både fra anvendt og grunnleggende for
fordrer utnyttelse av de totale forskningsressursene, at forskningsmiljøene ka
kunnskapsutvikling, at forskerne er med i fremste rekke i den internasjonale
det er god kontakt mellom fo

Rapport september 2002, s. 21) 
 
De viktigste forskningsfeltene vil etter NFRs vurdering være etisk og miljømessig f
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på antibiotikaresistens, mikrobiell genteknologi, fiskefarmakologi og toksiol
miske metoder for påvisning av algetoksiner og medisinrester. Ved institutt for m
genetikk og akvatisk biologi er en betydelig del av forskningsaktiviteten rettet m
sykdommer og produksjonsrelaterte sykdommer hos fisk, immunforsvaret hos l
sering og karakterisering av spesifikke sykdomsgener og funksjonsstudier med
kolose, ILA og IPN. Man arbeider også med bioinformatikk med laks som
Veterinærinstituttet arbeider innen område

ogi samt kje-
orfologi, 

ot infeksjons-
aks, identifi-

 vekt på furun-
 modellsystem. 

ne mattrygghet, fôrhygiene, fiske- og skjellhelse 
og –sykdom, samt miljøspørsmål. Instituttet er internasjonalt referanselaboratorium for 

g på avl og 
rsk. Institutt for 
enseteknikk og 
 for fisk og nye 
billedbehand-

g av marin 
 nye/bedre/ 

nde næringsbe-
g av nærings-

 løsninger for å dekke fremtidens behov for fôrmidler. Innen avl og genetikk er 
funksjonell genomforskning sentralt med målsetting å kunne integrere ny DNA-informasjon i 

kvalitet arbeider instituttet med kvalitet på laksefisk, kveite og 
ringsmiddel for 

valuerings-
lv om enkelte 

lder VI. De to 
e og deres samarbeidspartnere arbeider på mange felt parallelt, men 

 felt. Det er 
forskningen innen 

tdanningen. 
 blir en 

Å se forskningen ved NVH i sammenheng med annen biofaglig og landbruksvitenskapelig 
isinske aspektene ved veterinær-

medisinen, eller betydningen av gode samarbeidsrelasjoner til medisinske forskningsmiljøer 
eguleres av et 

 
 
Tillegg: Endringer i forvaltningen av regelverket innen fiskehelse 
 
Norsk oppdrettsvirksomhet er omgitt av et relativt tettmasket regelverk som omfatter nærings-
messige-, miljømessige- og sjukdomsmessige forhold. Begrepet tettmasket er korrekt om en f. 
eks. relaterer det til det regelverket som fins i andre sentrale oppdrettsnasjoner, ikke minst ved 
forhold som angår næringsmessige reguleringer. Begrensninger i antall konsesjoner for laks 

infeksiøs lakseanemi (ILA) og Gyrodactilus salaris. 
 
Ved Institutt for husdyrfag ved Norges landbrukshøgskole foregår det forsknin
genetikk, dyrevelferd i fiskeoppdrett og forteknologi i samarbeid med Akvafo
tekniske fag forsker innen temaene oppdrettsteknologi, foredlingsteknologi, r
kybernetikk, særlig rettet mot ferskvannsfisk, skånsomme håndteringsmetoder
slaktemetoder, samt karakterisering av morfologi hos fisk ved hjelp av digital 
ling. Institutt for kjemi arbeider med å utvikle teknologi for effektiv prosesserin
biomasse og bedre utnyttelse av biprodukter, marin bioteknologi og utvikling av
billigere fôrkomponenter. Akvaforsk arbeider med forskning om grunnlegge
hov hos laksefisk og andre marine arter, deres fordøyelsesprosesser og omsetnin
stoffer og

avlsprogram. Innen produkt
torsk. Innenfor Ås-miljøet har dessuten Matforsk kompetanse på fisk som næ
mennesker. 
 
Arbeidsgruppens oppsummering  
En gjennomgang av forskningen ved NVH og NLH viser, som påpekt av flere e
grupper, at forskningen er fragmentert og gjennomgående ikke særlig god, se
øyer av meget god forskning finnes. Ikke minst er dette tilfellet når det gje
utdanningsinstitusjonen
uten at man har klart å samordne og konsentrere innsatsen på mer enn noen få
derfor tvingende nødvendig at  det utarbeides en  bedre struktur og plan for 
sektoren som omfatter NVH og NLH, uavhengig av lokalisering av veterinæru
Arbeidsgruppens syn er  at dette lettere kan gjennomføres dersom NVH og NLH
organisatorisk enhet.  
 

forskning innebærer ikke noen underkjennelse av de med

ved UiO eller sykehusene. Samarbeidsforholdene mellom NVH, NLH og UiO r
formalisert avtaleverk, og dette vil bestå uansett lokalisering og organisering av 
veterinærutdanningen. 
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og ørret, størrelsesavgrensning for konsesjonene, fôrkvoter og årskvoter for sm
er sentrale eksempler på slike statlige reguleringer. Andre oppdrettsnasjoner ha
lagt de næringsmessige reguleringer til næringen selv. Som det fremgår 

oltproduksjon, 
r i større grad 

av listen nedenfor er 
det grad regulerer norsk havbruk: 
 

t 
” 

entet 
 

Forurensningsloven    Miljøverndepartementet 

til strenge, stat-
rebyggende 

tiltak i norsk havbruk. Likeledes har en bestemmelser for godkjenning av transportenheter for 
ykdomsfore-

vfall fra oppdretts-

sykdomsloven ikke bare omfatter fisk i oppdrett, 
isk, sel, mus-

vatiske dyr 
produkter, 

det har vært 
 den nye mat-

forvaltningen har gjennomført et eget Delprogram 5 med tittelen "Sykdomsforvaltningen for 
 var å lage et 

anismer i 
m det burde 

r en politisk avklaring på grunnlag av innspill gjen-

het og kvalitet 
t i Delprogram 4 – "Organisering av 

tilsyn med marine produkter, herunder tilsyn med sjøpattedyr og produkter fra disse”. Dette 
p
 
Tilsynsansvaret for sjømat og landmatproduksjon legges til det nye felles mattilsynet fra 
1.1.2004. Med hensyn til departementsansvar for området fiskehelse og sjøpattedyr, er dette 
omtalt i kapittel 4.2 i høringsnotat om ”Organiseringen av et nytt statlig mattilsyn – Høring 
om tilsynets rammer og innhold” (Høringsnotat 4) på følgende måte: 
 

Når det gjelder spørsmålet om konstitusjonelt ansvar og dermed ansvar for nærmere utforming av 
forskrifter for sykdommer, mattrygghet og matkvalitet knyttet til akvatiske organismer inklusive 
sjøpattedyr, er det departementenes oppfatning at dette, i tråd med prinsippet om et vertikalt 

seks forskjellige lover som i dag i større og mindre 

Lov     Departement 
 
Fiskeoppdrettsloven    Fiskeridepartemente
Havne- og farvannsloven    
Fiskesykdomsloven    Landbruksdepartem
Dyrevernlov    ” en 

Plan- og bygningsloven    ” 
Vassdragsloven    Olje- og energidepartementet  
 
Når det gjelder sykdomsmessige forhold, Fiskesykdomsloven, er det lagt opp 
lige reguleringer. Bruk av helseattester for stamfisk, rogn og smolt er sentrale fo

smolt, som også er et viktig forebyggende tiltak. En har også særdeles viktige s
byggende forskrifter relatert til det å ta vare på og behandle smitteførende a
anlegg og slakterier /foredlingsanlegg.  
 
Det er viktig å være oppmerksom på at fiske
men alle akvatiske dyr i ferskvann og sjøvann som for eksempel vill marin f
linger, vill ferskvannsfisk, ferskvannskreps etc. I Fiskesykdomsloven § 2 er ak
definert på denne måten: ”Vannlevende dyr, herunder sjøpattedyr, samt kjønns
hvile- og forplantningsstadier av vannlevende dyr;”  
 
Fordelingen av ansvar for regelverksutvikling og tilsyn på fiskesykdomsområ
diskutert i lengre tid. Dette har resultert i at en i forbindelse med arbeidet med

akvatiske organismer i oppdrett", hvor temaet ble satt på dagsorden. Hensikten
beslutningsgrunnlag for om ansvaret for sykdomsforvaltningen for akvatiske org
oppdrett, som nå tilligger LD og Dyrehelsetilsynet, skulle forbli uendret eller o
endres. Konklusjonen skulle trekkes ette
nom Delprogram 5. Prosjektarbeidet ble avsluttet den 150202. 
 
På samme måte ble ansvar for forvaltningsoppgaver knyttet til helse, mattrygg
ved sjøpattedyr og sjøpattedyrprodukter av disse behandle

rosjektarbeidet ble også avsluttet den 150202.  
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grensesnitt langs ulike ledd i matkjeden, bør legges til Fiskeridepartementet. Implikasjonen av 

partementet 
indelse med 

tet og helsefor-
hold knyttet til sjøpattedyr er foreslått overført fra LD til FID.(”Vurdering av lovansvar med 

et for de lover som er nevnt nedenfor på følgende  måte:  

ansvarsfordelingen mellom departementene vil bli vurdert videre. 

I august 2002 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra Landbruksde
(LD) og Fiskeridepartementet (FID) for å utrede forhold og tilrå løsninger i forb
at det konstitusjonelle ansvaret for fiskesykdomsloven samt mattrygghet, kvali

hensyn til fiskehelse og -velferd, sjøpattedyr mv.” , 15. okt. 2002) 

Arbeidsgruppen vurderte bl.a. ansvar

Anbefaling vedrørende fiskesykdomsloven: 
Arbeidsgruppen anbefalte med basis i vurderingen av de ulike løsningsmodeller og de poli-
tiske føringene at det konstitusjonelle ansvaret for hele fiskesykdomsloven overføres til FID. 

 at det utøvende forvaltningsansvar av fiskesykdomsloven i Arbeidsgruppen anbefalte videre
sin helhet ble lagt til det nye mattilsynet. 
 
Anbefaling vedrørende dyrevernloven: 
Arbeidsgruppens flertall anbefalte at lovansvaret for dyrevernloven hva angår akvatiske dyr 

lig ansvar for lovgivning vedrø-
rende akvatiske dyr i ett departement. Arbeidsgruppen anbefalte at den utøvende forvaltning 

duksjonsloven hva angår sjøpattedyr

overføres til FID. Flertallet la avgjørende vekt på et helhet

av dyrevernloven ble lagt til det nye mattilsynet. 
 
Anbefaling vedrørende kjøttpro : 

ret for kjøtt-
uksjonsloven hva angår sjøpattedyr skal overføres til FID.  

Anbefaling vedrørende fôrvareloven

Gruppen viste til at mandatet allerede hadde lagt til grunn at departementsansva
prod

: 

loven videreføres. 
attil-

er innsats-
ghet til Kongen 
et etter den nye 

 "matdepartementene" ved å sette et skille 
på bestemte trinn i matproduksjonsprosessen, og ikke etter hvilke hensyn som skal ivaretas 

g for sin de-
tte vil inne-

bære at fiskeriministeren og landbruksministeren vil ha konstitusjonelt ansvar og forskrifts-
kompetanse på tidlige trinn i kjeden - også når det gjelder å ivareta folkehelse og forbruker-
hensyn. Helseministeren vil ha det konstitusjonelle ansvaret for produksjon og frambud av 
næringsmidler i den fasen der folkehelsehensyn veier tyngst.  
 
Det vertikale grensesnitt langs ulike ledd i produksjonskjeden tilsier at FID vil få overført det 
konstitusjonelle ansvar for hele fiskesykdomsloven og deler av dyrevernloven, dvs. at FID får 
det konstitusjonelle ansvar for fiskesykdomsforvaltning og dyrevern for alle akvatiske dyr, 

Arbeidsgruppen anbefalte at nåværende fordeling av lovansvar etter fôrvare
Arbeidsgruppen anbefalte at den utøvende forvaltning i sin helhet legges til det nye m
synet. 
 
Myndighetsfordeling mellom departementene 
Det er en forutsetningen at dagens lover på matområdet og lovene som reguler
varene skal samles i én felles, ny matlov. Denne matloven vil legge all myndi
– som igjen delegerer myndigheten til de tre ”matdepartementene”. Myndigh
matloven og forskriftskompetansen fordeles mellom

(dyrehelse, folkehelse, kvalitet). Hvert departement blir konstitusjonelt ansvarli
legerte del av loven som regulerer en avgrenset del av produksjonsprosessen. De
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både i oppdrett og i ville bestander. Tilsvarende vil departementsansvaret for 
sjonsloven hva angår sjøpattedyr bli overført til FID. Når det gjelder fôrvar
værende fordeling av lova

kjøttproduk-
eloven så vil nå-

nsvar mellom LD og FID  videreføres, dvs. FID har forskrifts-
kompetansen for akvatiske dyr. 
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Alternativer 

 
I oppdr
 

g på Adamstua) 
linikkbygg på Adamstua) 

sert på Ås og Adamstua, 

4. Sammenslåing av NLH og NVH (klinikkbygg på Ås) 
s) 
ndnes) 

Arbeidet i gruppen har vist at det er to hovedgrupper argumenter som må vurderes for de 
den fysiske 

mer organi-

mgangen nedenfor er noen av de mange argumenter som har vært fremme i arbeids-
 drøfting av mer 
et til kapittel 3. 
r mellom de to 

rslagene er at veterinærmiljøet skal holdes samlet, med 
NVH og Veterinærinstituttet lokalisert sammen. Videre må man se en del fag, særlig fordyp-

yrmedisin), i et nordisk 
perspektiv og for øvrig utnytte NOVA-samarbeidet, alliansen med UiO (”Trippelalliansen”) 

tdanning og 

stua) 

NVH har i norsk sammenheng en forholdsvis lang institusjonell historie. Den har en solid 
nst som følge 

n sentral og bra 
rne være på 

Adamstua. Hovedbygningen, som er av høy arkitektonisk kvalitet, ble oppført for høyskolen i 
første halvdel av forrige århundre, og det er i stor grad identifikasjon mellom institusjon og 
bygning. Alt dette er gode argumenter for at NVH fortsatt bør bli værende på Adamstua. 
 
NVH og VI utgjør et samlet veterinærmedisinsk miljø, som best kan beholde sitt særpreg ved 
fortsatt lokalisering på Adamstua. Forholdene ligger godt til rette for et utstrakt samarbeid 
med de nærliggende medisinske og biologiske institusjonene. Det er fysisk nærhet til det 
medisinske og odontologiske fakultetet ved UiO med de prekliniske institutter, Ullevål 

 
Kap. 4  

 

agsbrevet nevnes følgende alternativer som skal utredes spesielt: 

1. NVH og NLH selvstendige institusjoner som i dag (klinikkbyg
2. NVH og NLH som fakulteter under UiO (k
3. NLH og NVH organisert som en institusjon (lokali

klinikkbygg på Adamstua) 

5. NVH og NLH som ett fakultet under UiO (klinikkbygg på Å
6. Flytting av NVH til for eksempel Rogaland (klinikkbygg i Sa

 

ulike alternativene gruppen er bedt om å utrede. Det er argumenter som angår 
lokaliseringen av de veterinære institusjonene og det er argumentene som angår 
satoriske forhold. 
 
I gjenno
gruppens diskusjoner rundt de ulike alternativene gjengitt. For en mer utførlig
overordnede problemstillinger uten hensyn på konkrete alternativer henvises d
For oversiktlighetens skyld har det ikke vært mulig å unngå enkelte gjentagelse
kapitlene. 
 
Arbeidsgruppens premiss for alle fo

ningsdelene siste året i ny studieplan (som for eksempel produksjonsd

og andre samarbeidsavtaler (”Matalliansen”) for å finne gode løsninger for u
forskning på tvers av institusjonsgrensene. 
 
 
1. NVH og NLH selvstendige institusjoner som i dag (klinikkbygg på Adam
 

plass i så vel de utdanningssøkende som publikums bevissthet, det siste ikke mi
av den omfattende klinikkvirksomheten som drives på Adamstua. NVH har e
beliggenhet i landets hovedstad, og flertallet ansatte på NVH vil fortsatt gje
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universitetssykehus, Folkehelseinstituttet, RH og DNR, og til fagmiljøer som fa
farmasi ved UiO. Det vil også lette samarbeidet med Ma

rmakologi og 
ttilsynet og departementet om forvalt-

ningsoppgaver. Det er nærhet til marinbiologiske miljøer ved UiO. 

 på Adam-
 NVHs virk-

aboratorier for 
den grunn-

, så er det nok 
 enn hva som er 
g annet sted 

enn på det sentrale Østlandet. Det er nok hester i og omkring Oslo for undervisning, praksis 
ligheter for 

ært naturlig for 
g av veteri-

å beholde over-
 om et svært godt studiemiljø og at 

de kjenner seg vel integrert i høyskolens liv. Det står høyskolen fritt å samarbeid med hvem 
jonelle samarbeidspartnere så vel på utdannings- som 

pmerksomhet i 

r som en selv-
onen er for liten 
tenes side. 

e. Det betyr 
 studiefor-

asjon/sam-
ølge av dette tar administrative oppgaver store ressurser. Ved en liten 

institusjon som NVH kan dette bli svært kostbart, samtidig som kvaliteten på de administra-
g. Det tar også 

r skal besettes. 
ng og styrke de 

trategier for 

yttet mulig-
apasitetspro-

andre kurs, enten 
det er grunnleggende emner eller forskerkurs, ikke utnyttes, ettersom man ikke har andre 
utdanninger å ”eksportere” studiepoengene til eller som man kan rekruttere forskningstalenter 
fra. Ulempen ved en sterk korpsånd er at veterinærmiljøet oppleves som konservativt, lukket 
og lite tilgjengelig. Samarbeid kommer ikke i stand fordi det mangler formelle og uformelle 
arenaer for møter mellom forskergrupper fra ulike fag, og mellom forskere og ulike bruker-
grupper. Det finnes ikke noe større institusjonelt nettverk som kan utnyttes når man søker nye 
samarbeidspartnere. Som en svært liten institusjon er det vanskelig å være synlig i inter-

 
Det er mulig å bygge et nytt, noe mindre klinikkbygg på den nåværende tomten
stua/Lindern. De eldste bygningene kan rehabiliteres og bli fullt brukbare for
somhet. Dertil kommer at det i de siste årene er bygget en rekke funksjonelle l
NVH og spesielt for VI som vanskelig kan få annen anvendelse. Når det gjelder 
leggende veterinærutdanningen, med ambulatorisk praksis på produksjonsdyr
storfe i vel en times kjøring fra Adamstua. Problemet knyttet til lavere dyretall
påkrevd for undervisning i fordypning mot produksjonsdyr må finne sin løsnin

og forskning. Det er meget god tilgang på familiedyr, noe som både gir gode mu
undervisning, forskning og inntekter for NVH.  
 
Som en selvstendig institusjon med ansvar for ett klart definert fagfelt har det v
NVH å holde oppmerksomheten rettet mot kjernevirksomheten, som er utdannin
nærer og veterinærmedisinsk forskning. Innenfor en liten institusjon er det lett 
sikten og bygge opp en god korpsånd. Studentene melder

den vil, og man kan lettere velge utradis
på forskningssiden. Man er synlig på statsbudsjettet og har departementets op
en annen grad enn om man var et fakultet ved en annen institusjon. 
 
Ulemper med en selvstendig veterinærhøyskole 
Arbeidsgruppen ser imidlertid en rekke betenkeligheter ved at NVH fortsette
stendig institusjon. En bekymring på det organisatoriske planet er at institusj
til å oppebære det ansvaret og den myndighet som den er tillagt fra myndighe
Stadig mer ansvar og beslutningsmyndighet delegeres til utdanningsinstitusjonen
at disse får større frihet, men også økt ansvar. Dette gjelder viktige oppgaver som
valtning, økonomistyring, kvalitetssikringssystemer, personalpolitikk og inform
funnskontakt. Som f

tive tjenestene kan bli dårligere som følge av liten mulighet for spesialiserin
mye tid for det akademiske personalet når mange lederposisjoner og styreplasse
En sammenslåing med en annen institusjon ville både redusere denne belastni
administrative tjenestene. Det kan dermed bli frigitt ressurser til å utvikle gode s
forskning og utdanning.  
 
NVHs sterke fokuseringen på kjerneoppgavene har ført til at man ikke har utn
hetene som ligger i berøringsflaten mot beslektede emner, fag og utdanninger. K
blemer enkelte steder i profesjonsutdanningen betyr at ledig kapasitet ved 
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nasjonale faglige nettverk, og begrensede ressurser kan gjøre det vanskelig å ta i mot kon-
gresser og lignende. 

tte denne 
sgevinster i 

re institusjon 
le en samlet kursportefølje som egne og andre studenter finner interessant, 

og således trekke flere studenter til deler av utdanningen som ikke nødvendigvis skal inngå i 

nbefale at 
NVH fortsetter som egen institusjon. Dertil er utfordringene høyskolen står overfor for store 
og komplekse, og de mulige gevinster ved en sammenslåing med annen institusjon for store. 

p. 3. 
 

rorektor Anne-Brit Kolstø det klart at universitetet 
ikke ønsket å innlemme veterinærhøyskolen som et fakultet under UiO, eller landbrukshøy-
skol iv fra rektor 
Aril luttede evalu-
erin
 

 å nå sitt ambisiøse 
rskningsuniversitet av god europeisk standard. En stadig utvidelse av 

var Statens 
 fra det målet. 

sforetak Øst-
 fra UiO til 

rt en reduksjon 
 institusjonene mottok hver for seg. Rektor mener det er 

grunn til å frykte at en ”innlemmelse av andre institusjoner i UiO vil bli brukt av myndig-
ndre kostnads-
s ordinære 

locaust og 
ansiere senteret 

l NVH som 
ealliansen” og 

FUGE-samarbeidet, og uttrykker videre: ”Så vidt UiO kan forstå, vil NVH også på sikt være 
bedre tjent faglig sett ved å ha dagens beliggenhet, med nærhet til det humanmedisinske mil-
jøet ved UiO og universitetssykehusene, såvel som til det naturvitenskapelige miljøet mer 
allment ved UiO. … Det er ingen tvil om at ved i sterkere grad å utnytte mulighetene for 
faglig samarbeid med UiO vil NVH kunne bli betydelig styrket.”(brev 13.12.02) Rektor hen-
viser her til Forskningsparken og Gaustadbekkdalen, der UiO sammen med andre arbeider for 
å skape et fremtidsrettet kraftsenter som bringer sammen kjemi med molekylærmedisin, 
farmasi, bioinformatikk, FUGE og FUNMAT (funksjonelle materialer). Her hører etter 

 
Det er også nødvendig å utvikle studiemodellen i veterinærutdanningen og kny
nærmere beslektede fag og utdanninger. Særlig er det muligheter for samordning
de innledende delene av utdanning og i forskerutdanningen. Som del av en stør
er det lettere å utvik

en cand.med.vet.-grad.  
 
Uten dermed å ta stilling til lokaliseringsspørsmålet, kan arbeidsgruppen ikke a

Her vises det til diskusjonen om organisasjon og strategi i Ka

 
2. NVH og NLH som fakulteter under UiO (klinikkbygg på Adamstua) 
 
Allerede på oppstartskonferansen gjorde p

en for den del. Universitetet i Oslo har utdypet sine synspunkter i et eget skr
d Underdal til arbeidsgruppen. Han henviser blant annet til den nylig avs
gen av universitetet i regi av Norgesnettrådet:  

Et viktig råd [fra evalueringen] er at UiO bør konsentrere innsatsen mer for
mål om å være et fo
fagporteføljen – og det har vært den historiske utviklingstendens; siste tilskudd 
spesiallærerhøgskole, som ble innlemmet i 1990 – vil kunne føre oss lenger bort
UiO har ikke noe ønske om å bli omformet til noe i retning av ”Undervisning
landet”. Vi tror også de to vitenskapelig høgskolen står godt på egne ben.(brev
arbeidsgruppen 13.12.02) 

 
Det teller med i rektors vurdering at slike sammenslåinger som regel har medfø
i bevilgningen i forhold til hva de to

hetene som en anledning til å anvise delvis dekning av utbyggingsbehov eller a
krevende tiltak ved den institusjonen som innlemmes, innenfor rammen av UiO
budsjett.”(brev 13.12.02) Han henviser her konkret til Senter for studier av Ho
livssynsminoriteter, som er opprettet av Stortinget, men der ansvaret for å fin
er pålagt UiO over det ordinære budsjettet. 
 
UiO vil fremheve at institusjonen ønsker et nærmere faglig samarbeid med så ve
NLH, både innenfor forskning og utdanning. Rektor henviser her til ”Tripp
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rektors syn NVH – og til dels også NLH – med i bildet. UiO viderefører denne 
nen i sitt høringsinnspill til arbeidsgruppen, og understreker at fra universitetet
det viktigste ”de gevinster som kan oppnås gjenn

argumentasjo-
s synspunkt er 

om et nært faglig samarbeid mellom institu-
ser her særlig til ”Trippelalliansen”.  

 ikke er noen 
 godt tiltak. Når 

n likevel ikke kan anbefale en slik sammenslåing, er det fordi man vurderer 
nytten på institusjonsnivå som svært liten gitt universitetets negative holdning til å in-

på det nivået 
n engasjert og 

ene institusjonen 
anskelig å se at 

gasjement og entusiasme for å løse proble-
d sine nå-
 inkorporere 

sdepartementet til 
bevilgningene, og det 

esielt den 
l å frykte at en 

universitets-
13.12.02. 

gså gyldighet 
e lederskapet da 

den besøkte Ås. Institusjonen er i god utvikling, den har stigende søkertall og godt student-
gsfase. 
shøyskolen 

 hensikt det har å 
ke den klare 

rinærutdanningen også fremover vil være en av de 
mest ressurskrevende i landet. Det er derfor viktig at utdanningen finner plass sin innenfor en 
organisatorisk ramme som har forståelse for utdanningens egenart og entusiasme for dens 
mål. Arbeidsgruppen tror ikke Universitetet i Oslo, under dagens ledelse, vil bli en slik ram-
me. Gruppen har heller ikke funnet noen tungtveiende argumenter for at NLH bør inkor-
poreres i UiO. Arbeidsgruppen har likevel merket seg at rektor ved UiO mener at NVH også 
på sikt vil være bedre tjent faglig sett ved å fortsatt ligge på Adamstua, og at NVH kunne bli 
betydelig styrket ved å øke samarbeidet med UiO. 
 
 
 
 
 

sjonene.” Man henvi
 
En uvillig fusjonspartner 
Arbeidsgruppen mener at en sammenslåing mellom NVH og UiO isolert sett
dårlig ide, og for grunnforskning kan dette endog vurderes som et meget
arbeidsgruppe

korporere NVH.  
 
Gruppen er av den oppfatning at dersom veterinærutdanningen skal bringes opp 
en slik utdanning bør være på, så er det behov for så vel større ressurser som e
velvillig ledelse. Nåværende rektor og direktør ved NVH erkjenner problem
står overfor, og har tatt grep for å styrke og videreutvikle utdanningen. Det er v
et motvillig rektorat ved UiO vil utvise samme en
mene ved et eventuelt veterinærfakultet. UiO har selv betydelige utfordringer ve
værende utdanninger, og må bruke alle krefter til å omstille egen virksomhet. Å
NVH ville være en betydelig distraksjon for institusjonen. 
 
Det er flere ganger påvist at overføring av veterinærhøyskolen fra Landbruk
Utdannings- og forskningsdepartementet har ført til en reell nedgang i 
er dokumentert hvilke problemer dette har ført til for veterinærutdanningen og sp
veterinærmedisinske forskningen. Arbeidsgruppen mener det kan være grunn ti
slik utvikling vil forsterkes dersom veterinærutdanningen organiseres som et 
fakultet, en bekymring som underbygges av brevet fra rektor ved UiO av 
 
Argumentene mot å legge veterinærutdanningen som et fakultet under UiO har o
når det gjelder NLH. Arbeidsgruppen fikk et godt inntrykk av det akademisk

belegg, og viktige deler av grunnforskningen er inne i en spennende oppbyggin
Arbeidsgruppens vurdering er at mange forutsetninger er tilstede for at landbruk
skal nå sine mål. På bakgrunn av dette er det vanskelig å se hvilken fornuftig
legge institusjonen inn under et motvillig UiO. På sikt kan det tvert i mot svek
landbruks- og miljøprofilen som NLH i dag oppebærer.  
 
Det er arbeidsgruppens oppfatning at vete
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VH organisert som en institusjon (lokalisert på Ås og Adamstua, klinikkbygg 

stitusjon med 
bar stilt overfor 

ravene til god 
 utfordringer for 

asjon. Ut fra 
gs- og forskningsmiljøer, og uansett lokalisering av 

isatorisk sam-

r en fortsatt 
noen av de 

sgruppen 
aglige og sam-
være inne i et 

e kompetansen 
en har stått overfor. 

 med vekt på 
over vil være 

å finne en riktig balanse mellom sektoransvaret, NLHs næringsrettede profil og den frie og 
 godt inn i 

partner for 
fordringene og 

s ved at man 
/rektorat. Man 
llom ulike 

med bachelor- og 
sjon. Veterinær-
samlede institu-

 vil en fusjon bety flere tilbud innenfor mastergradsutdan-
er ved å øke 

og videreutdan-
nnlag for å 
t mye god 

t gjelder å finne en egnet 
organisasjonsmodell (se Kap. 3 over).  
 
På lang sikt vil det stå en samlet institusjon fritt hvor den vil plassere sine ulike forsknings- og 
utdanningsaktiviteter, i det minste innenfor de økonomiske rammer som myndigheten stiller 
til rådighet. En organisatorisk sammenslåing kan bety en annen fordeling av aktiviteter mel-
lom Adamstua og Ås enn veterinærutdanning det ene stedet og resten det andre. Bevilgninger 
fra myndighetene til bygg og anlegg vil likevel sette klare begrensninger her. 
 

 
3. NLH og N
på Adamstua)  
 
Som nevnt under gjennomgangen av alternativ 1 (NVH som en selvstendig in
klinikker på Adamstua), vil en høyskole med så få ansatte som NVH være sår
de krav som settes til institusjonens ledelse og administrative kompetanse. K
strategisk ledelse vil bare bli større i tiden fremover. Dette vil gi betydelige
små institusjoner med få vitenskapelig tilsatte og en lite spesialisert administr
hensynet til å skape robuste utdannin
veterinærutdanningen, vil man etter arbeidsgruppens skjønn tjene på en organ
ordning av NVH med en annen institusjon.  
 
Arbeidsgruppens oppfatning etter besøket på Ås er at det er gode muligheter fo
positiv utvikling ved NLH, selv om man har slitt en del med rekrutteringen til 
tradisjonelle landbruksfagene. Etter samtalene med ledelsen ved NLH satt arbeid
med inntrykk av en institusjon i fremgang. Studenttallet øker, særlig ved realf
funnsfaglige utdanninger, og forskningen synes med SFF, FUGE og CIGEN å 
godt spor. Arbeidsgruppen fikk også et positivt inntrykk av den administrativ
ved NLH. Man ser resultatet av god forståelse for utfordringene institusjon
Høyskolen har ambisjoner om å bli et ledende utdannings- og forskningsmiljø
samvirke mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsfag. Utfordringen fram

innovative forskning. Ledelsen ved NLH mener en fusjon med NVH vil passe
institusjonens strategi. NLH vil med andre ord ikke være noen motvillig fusjons
NVH, i motsetning til UiO, og man synes å ha en realistisk forestilling om ut
mulighetene ved å ha en veterinærutdanning i fagporteføljen. 
 
Selv uten en samlokalisering vil betydelige samordningsgevinster kunne oppnå
har felles økonomi- og personaladministrasjon, i tillegg til en felles toppledelse
kan også utarbeide en felles forskningsstrategi, og oppnå bedre koordinering me
kurs og utdanningstilbud. En vil tro at dersom en eventuell ny studiemodell 
mastergrad skal bli en realitet, må dette skje innenfor rammen av en organisa
studentene vil dessuten kunne velge mellom flere fordypningsfag innfor den 
sjonen. For studentene ved NLH
ninger og doktorgradsprogrammer. Man vil ventelig også få samordningsgevinst
samarbeidet mellom studieavdelingene og enheter som er ansvarlige for etter- 
ning. På bakgrunn av evalueringen av høyskolereformen i 1994 er det ikke gru
hevde at felles administrasjon vil være et fordyrende mellomledd. Her finnes de
erfaring i det statlige høyskolesystemet som en kan utnytte når de
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Arbeidsgruppens hovedsyn er at en fysisk todelt institusjon ikke er noen ideell lø
finner likevel at fordelene kan være betydelige. Tilbudet til studentene vil bli be
felles undervisningstilbud. Man kan fremme forskningen gjennom felles strat
og bedre samordning. Det kan også være gevinster ved samordning av admisi
deler av driften. Hele arbeidsgruppen understreker at dersom man velger en modell med to 
campus’er, må ikke veterinærutdanningen fremstå som en filial av en landbruk
Den om

sning, men 
dre, med flere 

egiske satsinger 
strasjonen og 

sutdanning. 
forente institusjonen må ha karakter av et nettverk med noder av ulike karakterer, og 

må organiseres på en slik måte at begge ”noder” spiller med når institusjonens strategier skal 

 at samlet sett 
så store at disse 

r. Disse med-
rmasøytiske mil-

for den veteri-
 det kommer til uttrykk 

 UiO med 
ellom NVH, 

sen”. 

ra 
pga. av kapasitets-

en høringsin-
stansen som klarest gir uttrykk for dette synet, samt gir en utførlig begrunnelse. Grunnlaget 

neren for 
ære gode 

kandinaviske 
g og veterinær-
ingene har en 

gt vanligste tilknytningsform, ca. 80 %, er som fakultet inn under et 
universitet, for eksempel i Finland, andre europeiske land, Nord-Amerika og Australia. 

r i landet og store 
UiO ved at 

LH og NVH. 
rer et kjerneom-

ralt i den 
 og VI, ut fra 

Oslo, vil være en oppsplitting av et velfungerende system til et område med begrenset kom-
petanse på dette fagfelt. Av sentrale kontaktinstitusjoner i Oslo kan nevnes Folkehelseinsti-
tuttet, Forsvarets Mikrobiologiske Institutt, Norsk Zoonosesenter og SNT samt alle andre 
medisinske institusjoner og UiO. En flytting av NVH og Veterinærinstituttet til Ås kan ikke 
begrunnes ut fra faglige hensyn. Utviklingen i norsk jordbruk gjennom de siste 30 – 40 årene, 
samt prognoser for denne utviklingen i den neste 10-årsperiode, tilsier at den ”grønne” land-
bruksfaglige del av veterinærstudiet er i sterk endring. Familiedyr, havbruk og matrygghet er 
de økende fagfelter innenfor studiet.  Disse medlemmene mener at så vel veterinærutdan-

utmeisles. 
 
Arbeidsgruppens medlemmer Børsheim, Frølich og Aalvik er av den oppfatning
er fordelene ved en fortsatt lokalisering av veterinærutdanningen til Adamstua 
oppveier ulempene den omforente institusjonen måtte få ved å drive to campus’e
lemmene mener at hensynet til nærhet til de medisinske, odontologiske og fa
jøene ved UiO, sykehusene og Folkehelseinstituttet er av avgjørende viktighet 
nærmedisinske forskningen. Dette er også i samsvar med UiOs syn slik
i høringsrunden. Det påpekes i universitetets høringsuttalelse at det er viktig for
geografisk nærhet til NVH, som grunnlag for et fortsatt godt faglig samarbeid m
UiO og de medisinske institusjoner i Oslo innenfor rammen av ”Trippellallian
 
Arbeidsgruppens medlemmer Børsheim, Frølich og Aalvik beklager at det er liten velvilje f
UiO om en fakultetstilknytning av NVH til institusjonen; dette øyensynlig 
problemer. En rekke høringsinstanser beklager også dette. Ullevål sykehus er d

for arbeidsgruppens beklagelse er at UiO er den mest naturlige samarbeidspart
veterinærhøgskolen, ikke NLH. Disse medlemmene kan likevel se at det kan v
grunner for at UiO ikke kan integrere et veterinærfakultet gitt universitetets situasjon, og har 
derfor anbefalt en sammenslåing med NLH innenfor en to campus-modell. 
 
Arbeidsgruppens medlemmer Børsheim, Frølich og Aalvik vil peke på at den s
organisasjonsmodellen med en sammenslutning av høyere landbruksutdannin
utdanning er høyst uvanlig på verdensbasis. Bare ca. 10 % av veterinærutdann
slik organisering. Den lan

Mindretallet mener derfor, ikke minst sett i lys av landbrukets utvikling he
endringer av det veterinære arbeidsfelt, at det er viktig å styrke kontakten mot 
NVH fortsatt lokaliseres på Adamstua ved en eventuell sammenslutning av N
Det matematiske og naturvitenskapelige forskningsmiljø ved UiO represente
råde innen sitt fagfelt i Norge.  
 
Børsheim, Frølich og Aalvik vil peke på at området mattrygghet er meget sent
veterinærmedisinske utdanning. En eventuell flytting av dette fagmiljøet, NVH
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ningen som det nye universitetet vil ut fra en totalvurdering stå sterkest med aktivitet så vel på 
Adamstua som Ås.  

 fra SLU, der 
amstua, og 
ecklingen av 

 de ’stora 
ingsvis skulle vara lokaliserad 

till Adamstua.” Dette standpunktet forhindrer ikke at SLU ser et betydelig potensial for sam-

ge forskjeller på 
rre enn 
re sider av 

åten er for-
nen landbruks- 
lv i liten grad 
en kombinert 

v andre tiltak. Dersom de impliserte institu-
sjonene og Norges forskningsråd ønsker mer samarbeid mellom forskningsmiljøene på Ås og 

arbeid mer attrak-
ungere uavhengig av 

rt samarbeid 
H og NVH. 

Forskningen ved vitenskapelige høyskoler og universiteter styres ut fra forskernes interesser 
t sett etter 
e institusjoner 

 de to 
er i Oslo.  

e til Ås i seg 
g NLH. Faglig inte-

yr mer enn geografisk plassering på Ås 
innen biomedi-

tuttprogrammer 
 Scandinavia-

giske grunnforsk-
ing for 

 
Arbeidsgruppens medlemmer Børsheim, Frølich og Aalvik deler NVH og VIs oppfatning at 
en flytting av de veterinære institusjonene til Ås vil kunne bidra til å svekke NVH og VIs 
muligheter til å beholde og videreutvikle posisjonen som det viktigste akvamedisinske miljøet 
i Norge. Verken samarbeidet innen Medcoast Scandinavia eller samarbeidet med marin-
biologiske miljøer rundt Kattegat/Skagerrak vil påvirkes i nevneverdig grad ved at NVH og 
VI flyttes til Ås, og dette kan ikke brukes som et argument for å flytte NVH og VI til Ås. 
 

 
Medlemmene Børsheim, Frølich og Aalvik henviser særlig til høringsuttalelsen
man anbefaler at veterinærutdanningen i Norge beholder sin lokalisering på Ad
skriver: ”Inte minst vad gäller modern biomedicinsk forskningsmetodik och utv
de kliniska och folkehälsoriktade delarna av veterinärmedicinen är närheten til
miljöerna’ betydelsesfull, vilket talar för at NVH även fortsättn

arbeid mellom de to institusjonene og støtter forslaget om sammenslåing.  
 
Husdyrfag og veterinærfaget har en god del til felles, men det er også betydeli
en rekke områder. Utviklingen de senere år har vist at forskjellene heller blir stø
mindre. NLH har undervisning og forskning i en rekke fag som har verdi for fle
veterinærvirksomheten, men vektleggingen innenfor disse fagene og tilnæringsm
skjellig, avhengig av om en skal undervise veterinærstudenter eller studenter in
eller biologifag. Besøkene ved KVL og SLU har vist at samlokalisering i seg se
bidrar til faglig samarbeid mellom veterinærsiden og de øvrige fagmiljøene ved 
veterinær- og landbrukshøyskole. Det må følges a

NVH/VI, bør det utvikles målrettede stimuleringstiltak som gjør et slikt sam
tivt for forskerne enn det er i dag. Slike målrettede stimuleringstiltak vil f
geografisk lokalisering av NVH/VI på Adamstua eller Ås. 
 
Publikasjonsstatistikken presentert fra NVH viser at det er mer forskerinitie
mellom de medisinske forskningsmiljøene i Oslo og NVH enn mellom NL

og muligheten for å få forskningsmidler. Initiativ til nye prosjekter skapes stor
”bottom-up”-prinsippet. Forskningssamarbeid mellom forskergrupper ved ulik
utvikles også vanligvis etter ”bottom-up”-initiativ. Det samarbeidet som er mellom
fagmiljøene synes i liten grad å være påvirket av om NVH/VI ligger på Ås ell
 
Børsheim, Frølich og Aalvik mener at en flytting av de veterinære institusjonen
selv i liten grad vil bidra til økt forskningssamarbeid mellom NVH/VI o
resse hos forskerne og muligheter for finansiering bet
eller på Adamstua. Miljøene må tilføres midler som muliggjør en volumvekst 
sinsk og biologisk forskning. Tildeling av flere ressurser til Strategiske insti
(SIP) vil være et godt virkemiddel. En styrking av Trippelalliansen og Medcoast
initiativet vil også bidra til å øke omfanget og bedre kvaliteten av den biolo
ningen som drives i Oslo-Ås-området. To campus’er vil ikke være noen hindr
etablering av forskerskoler og andre tverrvitenskapelige tiltak.  
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Arbeidsgruppens flertall legger til grunn at de styrende myndigheters holdning 
utdanningen er positiv vesentlig på grunn av matproduksjon og mattrygghet, og
at veterinærene også av taktiske årsaker bør nærme seg et mat- og landbruks
Frølich og Aalvik deler ikke de ”taktiske” vurderingene framsatt av gruppens 
lemmer, og vil legge til at havbruksmiljøet er en like viktig part å ta hensyn til

til veterinær-
 mener derfor 

miljø. Børsheim, 
øvrige med-
 som land-

bruksmiljøet. Disse medlemmene deler heller ikke oppfatningen om at landbruksnæringene 

ære samordnings-
 bruke veterinær-

ller

vil bli tilgodesett med betydelige forskningsressurser i framtida. 
 
Arbeidsgruppens medlemmer Børsheim, Frølich og Aalvik ser at det kan v
gevinster mellom utdanningene, særlig for MSc-utdanninger, men er imot å
studiet som ”lokke-” e  ”motiveringsfag” for å få flere studenter til å velge biofaglige 

ærutdan-

ndingene fra fiskeri- 
til Ås, dette 
g til land-

orvaltnings-
 overføres fra 

d enn tidligere få 
n svært 

synet til fiskeri- 
e hovedkontoret 

l Oslo. Begrunnelsen for dette var at hovedkontoret ”…. bør lokaliseres i 
tilknytning til veterinærvitenskapelige og helsefaglige miljøer i Oslo…” (B.innst.S.nr.8 Tl.01 

tningen m.m., 
 VI til Ås vil 
attilsynets 

re institusjo-
gen av et nytt 

ærinstitutt og en ny veterinærhøgskole i nærheten av NLHs husdyrbygninger vil med-
føre en reell risiko for spredning av alvorlige smittsomme sykdommer fra syke dyr, obduk-

en har ikke 
forhold som må 

itterisikohensyn 
lasseres på Ås 

 
Adamstua til å 

sikre det behovet for ekspansjon som NVH og VI har oversikt over på det nåværende tids-
punkt. Det vises her til utredningen fra firma A.L. Høyer, som mener det er et samlet utbyg-
gingspotensial på Adamstua på 39 000 kvm. Det vil også være mulig å finne praktiske løs-
ninger på de problemer som måtte oppstå i forbindelse med en byggeprosess. VIs særlige 
behov når det gjelder sikkerhetslaboratorier vil bli belyst i konsekvensutredningen.  
 
For medlemmene Børsheim, Frølich og Aalvik teller det også med at utbyggingen på Adam-
stua er det rimeligste alternativet. Det vil være vesentlig billigere å modernisere eksisterende 

utdanninger på bachelornivå. En eventuell endring av opptaksreglene for veterin
ningen må utredes særskilt. 
 
Børsheim, Frølich og Aalvik fremhever at Stortinget la stor vekt på innve
og havbruksnæringene mot å legge hovedkontoret for det nye felles Mattilsynet 
fordi det etter fiskeri- og havbruksmiljøenes vurdering ville gi for nær tilknytnin
brukssektoren og de næringsinteresser som er representert i dette miljøet. F
ansvaret for Fiskesykdomsloven og annet regelverk som angår akvatiske dyr, vil
Landbruksdepartementet til Fiskeridepartementet fra og med 01.01.2004, som er oppstarts-
dato for det nye Mattilsynet. Veterinærmiljøene vil dermed i langt større gra
viktige forvaltningsstøtteoppgaver overfor Fiskeridepartementet. Sett i lys av de
viktige betydningen sjømatproduksjonen og -eksporten har for Norge, bør hen
og havbruksinteressene veie tungt. Dette bidro til at Stortinget vedtok å legg
for Mattilsynet ti

(2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om ny organisering av matforval
og om omstillingskostnader i Fiskeridirektoratet mv.). En eventuell flytting av
således virke motsatt av det Stortingsflertallet ønsket å oppnå ved å plassere M
hovedkontor i Oslo.  
 
Både NVH og VI har pekt på at det ved en eventuell lokalisering av de veterinæ
nene på Ås må legges stor vekt på smitterisikohensyn. Det hevdes at plasserin
veterin

sjonsmateriale og laboratorieprøver som kommer til NVH og VI. Arbeidsgrupp
vurdert smitterisikoen som oppstår dersom NVH og VI flyttes til Ås. Dette er 
konsekvensutredes før flytting eventuelt vedtas. En kan ikke se bort fra at sm
må tillegges stor vekt, ikke minst for hvor de veterinære institusjonene kan p
campus. 

Børsheim, Frølich og Aalvik mener det er tilstrekkelig utbyggingspotensial på 

 124



bygningsmasse og bygge nye klinikker på Adamstua enn å bygge ny veterinærhø
nytt veterinærinstitutt på Ås. Statsbygg har estimert at det vil koste om lag tre g
oppføre nye lokaler på Ås (ca. 2.2 milliarder kroner ekstra) som å bygge ut p
slik flytting kan ikke forsvares samfunnsøkonomisk i en tid hvor hele universitet
skolesektoren har store problemer med å få ressurser til å dekke nødvendige ved
behov og problemer med å få finansiert sin grunnforskning. Ved en flytting av
Ås få tilført ca 450 nye studenter. Disse vil kreve et velferdstilbud på linje me
dag og de vil ha behov for boliger. Behovet for bygging av nye studentboliger
knyttet til dette på Ås, har ikke vært utredet. Det har heller ikke vært 

gskole og 
anger så mye å 

å Adamstua. En 
s- og høg-
likeholds-

 NVH til Ås, vil 
d det de har i 
 og kostnader 

vurdert om de eksiste-
rende velferdstilbudene ved NLH har tilstrekkelig kapasitet eller må bygges ut for å ta imot 

ttes. 

 til-
lo, men disse 
tveiende 

omfattende 
yttevedtak, 

ktlegges før en 
eve et slikt 

. Det er 
n er effektuert. 

edarbeiderstaben 
derne oppleves 

 flyttingen vil 
 liten avskal-
ne.  

å smådyr til 
ker for smådyr 

ed for en ny smådyrklinikk i Oslo vest. 
Mange av veterinærene ved smådyrklinikken har etablert et godt kundeforhold til dyreeierne 
som i dag benytter seg av NVHs tilbud. En skal ikke bli overrasket om noen av NVHs ansatte 

 til Ås. Dersom 
ssig sett. Det 

r at det er faglig forsvarlig å tilrå en videre utbygging av 
NVH og VI på Adamstua, og at en flytting av NVH og VI til Ås ikke tilstrekkelig kan begrun-
net ut fra faglige hensyn. En videre utbygging på Adamstua vil sikre de veterinærmedisinske 
kompetanseinstitusjonene funksjonelle fasiliteter og tilstrekkelig utbyggingspotensial i over-
skuelig framtid. En flytting av NVH og VI til Ås vil i seg selv ikke bidra til økt omfang av og 
bedret kvalitet innen biologisk grunnforskning. Et økt samarbeid mellom de aktuelle forsk-
ningsmiljøene kan lettere oppnås gjennom bruk av målrettede økonomiske stimuleringstiltak 
som fremmer forskerinitiert samarbeid.  
 
 
 
 

NVHs studenter. Dette må utredes før et vedtak om flytting av NVH til Ås fa
 
Børsheim, Frølich og Aalvik mener at motstand mot flytting blant de ansatte ikke kan
legges avgjørende vekt når en skal vurdere om NVH og VI skal flyttes fra Os
medlemmene mener likevel at det bør tas menneskelige hensyn og at kun tung
faglige, økonomiske og/eller distriktspolitiske hensyn kan rettferdiggjøre en 
flytting av kompetanseinstitusjoner som NVH og VI. Problemer knyttet til et fl
samt selve flyttingen av to kompetanseinstitusjoner som NVH og VI, bør ve
tilråding gis. Et vedtak vil berøre ca 600 ansatte. Mange medarbeidere vil oppl
vedtak negativt og det kan ha uheldig innvirkning på trivselen på arbeidsplassen
usikkert om det også vil påvirke produktiviteten i tiden fram til selve flyttinge
Enhver forflytting av institusjoner fører erfaringsmessig til at deler av m
slutter. Å flytte NVH og VI de knappe 40 km til Ås vil for de fleste medarbei
som overkommelig, men en viss avskalling i medarbeidere må man anta at selve
føre til. Fagmiljøene ved flere av NVHs og VIs avdelinger er skjøre, og selv en
ling vil i en overgangsperiode kunne ha betydelig negativ effekt for institusjone
 
Ved en flytting til Ås kan det i en overgangsfase trolig bli mangelfull tilgang p
undervisningen. Pasientene vil måtte hentes fra allerede etablerte private klinik
i Follo-regionen og Oslo sør. Motsatt vil det bli mark

velger å etablere en egen privatklinikk nær Adamstua i stedet for å følge med
en slik situasjon oppstår, vil NVH settes i en vanskelig situasjon kompetanseme
kan ta år før NVH har erstattet kompetansen til de som slutter. 
 

*** 
 

Arbeidsgruppens mindretall mene
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4. Sammenslåing av NLH og NVH (klinikkbygg på Ås) 

emisk miljø med 
de fagom-

ger gjennom-
sk masse for en 

god forskning. Dette kan avhjelpes dersom man slår sammen / samlokaliserer NVH, VI og 
 grad enn i dag.  

e for forsk-
n til Adam-

 en egen gren 
kelte spredte 

 de 
k fordi en rekke 

av miljøene ikke oppnår den kritiske masse som er nødvendig for å danne solide forskergrup-
valueringen av 
vakt i forsk-

e to institu-
 forsknings-

g veteri-
ndervisning og forskning i en rekke fag som har verdi 

for flere sider av veterinærvirksomheten. Motsatt har NVH og VI undervisning og forskning i 
 dag er på Ås. 

rvisnings- og 
stilles midler til 

ed NLH er 
e trenden. Det 

llom Oslo og 
iomedisinske fag mellom universi-

 miljø på Ås vil 
ørre samarbeid 
n i Drøbak, som 

jøet på Ås vil 
 en fordel å 

 
Endelig teller det med i vurderingen at det er en rekke eldre og uhensiktsmessige bygninger 
på Adamstua som det vil være kostbart og tidkrevende å renovere og modernisere. Rehabili-
tering og nybygg forutsetter at eksiterende lokaler tømmes og/eller rives, og det kan bli van-
skelig å opprettholde kritiske funksjoner mens byggeprosessen pågår. Det er for eksempel lite 
plass til å sette opp midlertidige bygninger. Hvis man ser bort fra den utbyggingen man står 
fremfor nå, er det uklart om det er mulig å utvide bebyggelsen på Adamstua nevneverdig for å 
møte fremtidens behov for veterinærvitenskap. På grunn av nytt regelverk rundt toksikologi, 

 

 
Ved en samlokalisering på Ås vil veterinærmedisinen bli del av et større akad
tilknytning til mat og landbruk, samt noe fiskeforskning. Norsk forskning innen 
råder som omfatter miljøene på Adamstua og på Ås er i følge nylige evaluerin
gående svak, og for en rekke felter er miljøene/forskergruppene ikke over kriti

NLH på Ås, spesielt om forskningen koordineres og samkjøres i langt større
 
Fordelene for NVH med å bli værende på Adamstua knytter seg til muligheten
ningssamarbeid med beslektede fag og institusjoner. Så langt synes lokaliseringe
stua å ha hatt liten betydning for forskningen ved NVH. Veterinærmedisinen er
av biologien med nært slektskap til medisinske fagområder, men bortsett fra en
prosjekter har det egentlig vært liten forskningskontakt og undervisningssamarbeid mellom
biomedisinske forskningsmiljøene i Oslo. Forskningen ved NVH blir for sva

per og et godt forskningsmiljø. Dette går tydelig frem av den internasjonale e
norsk biofaglig forskning som NFR har fått utført, og som viser at NVH står s
ningssammenheng.  
 
Flere ulike utredninger de siste 20 årene har ment at en sammenslåing mellom d
sjonene er den eneste realistiske løsningen på lang sikt for å skape et slagkraftig
miljø på matproduksjon, mattrygghet, dyrehelse og miljø i Norge. Husdyrfag o
nærfaget har meget felles. NLH har u

en rekke fag som har verdi for undervisning og forskning i fagområdene som i
En samling av høgskolene og instituttene på Ås vil kunne gi et meget godt unde
forskningsmiljø og gi en større synergi i biologiutdanningen, forutsatt at det 
disposisjon for økt forskerinitiert samarbeid. 
 
Samarbeidet mellom det biomedisinske miljøet ved UiO og tilsvarende miljøer v
økende, og et veterinærmedisinsk miljø på Ås vil kunne forsterke denne positiv
er et økende samarbeid mellom alle de akademiske institusjonene i aksen me
Øresundregionen. Spesielt bygges samarbeidet innen b
tetene i Oslo og Göteborg opp (”Medcoast Scandinavia”). Et sterkt akademisk
kunne styrke den norske enden av aksen Oslo – Göteborg. Det planlegges et st
med marinbiologiske miljøer rundt Kattegat / Skagerak. Den biologiske stasjo
er eid av UiO, vil være en node i dette samarbeidet, og det fiskeribiologiske mil
være en styrke i et slikt skandinavisk samarbeidsprosjekt. Det kan derfor være
samle fiskeforskningen som finner sted på Østlandet på ett sted. 
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smitte og mulige biologiske terrortrusler kan det bli behov for spesiallaboratori
sielle sikkerhetskrav. Arbeidsgruppen har bedt om at risikoen ved lokalisering 
av en faggruppe i forbindelse me

er med spe-
av VI utredes 

d konsekvensutredning. Denne må også belyse mulighetene 

aler tilpasset 
inærinstituttets 
v problemene 

sning, så som 
st. Det er også 

, felles innkjøp 
asientgrunn-

oe mindre, så vel når det gjelder smådyr (hunder og katter) som 
storfe, men vurderes likevel som tilstrekkelig. I en overgangsfase kan det bli mye uro og en 

de fordeler av 

 at NVH og VI 
ortjener 

re på lang sikt 
vet for vete-

elen vil komme innenfor 
at det må etableres 

tsatt for 
inne frem i kon-

g. 

 Dånmark og 
ydelige be-

e veterinærmedisinske 
miljøene. Dette gjelder bl.a. studentopptak, håndtering av store dyr, muligheten for å finne 

ens FoU-
n flytter 

nleggingen fra 

rlig lagt vekt på at 
 størst dersom den ivaretar brede sam-

funnsmessige oppgaver knyttet til akavakultur, landbruk og mattrygghet. Næringsmiddelin-
 at det er viktig 
gi til system-

vitenskap og samfunnshelse. Dette gir store muligheter for en strategisk forskningsinnsats 
som kan øke verdiskapingen i hele landbruk- og havbrukssektoren. NVH skiller seg også ut 
som en selvstendig høyskole i forhold til de øvrige veterinærutdanningene i Norden, som 
organisatorisk inngår i et større utdannings- og forskningssystem. 
 
Arbeidsgruppens medlemmer Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal ser det som en stor for-
del for veterinærmedisinen å være en del av et større akademisk miljø rettet mot mat, land-
bruk og fiskeforskning, og som dekker hele verdikjeden fra fjord/jord til bord. Norsk forsk-

for fremtidige utvidelser på Adamstua. 
 
På Ås vil man kunne starte planleggingen fra grunnen av og få topp moderne lok
virksomheten ved fremtidens veterinærutdanning. Det samme gjelder for Veter
lokaler, som kan oppføres etter de nyeste sikkerhetskrav og forskrifter. Mange a
knyttet til å drive klinikkvirksomhet midt i en tett bybebyggelse vil finne sin lø
vanskelighetene med å håndtere store dyr og begrensede luftemuligheter for he
mulighet for effektiviseringsgevinster med felles drift av bygninger og anlegg
og felles teknisk sektor, men her setter smittevernhensyn klare begrensninger. P
laget for klinikken vil bli n

del nøkkelpersoner kan slutte ved NVH og VI. Dette må veies opp mot forvente
en samlokalisering på lang sikt. 
 
Arbeidsgruppens medlemmer Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal anbefaler
flyttes til Ås. Disse medlemmene legger i sin anbefaling spesiell vekt på at fagfeltet f
å få langt bedre arbeidsforhold og arbeidsbetingelser enn det er mulig å etable
på Adamstua. Disse medlemmene vil i denne sammenhengen peke på at beho
rinærer og veterinære tjenester antas å øke fremover og at etterspørs
nye samfunnsområder. Disse medlemmene har også lagt betydelig vekt på 
sterkere fagmiljøer innenfor de ulike disiplinene. Både forskning og utdanning er u
konkurranse, og det er de miljøer som har den beste kompetansen som vil v
kurransen om norske og internasjonale forskningsmidler, studenter og oppdra
 
I denne sammenhengen vil arbeidsgruppens medlemmer Norum, Carlsson,
Værdal peke spesielt på at de arealer som eksisterer på Adamstua kan sette bet
grensninger for den videre utbyggingen og videreutviklingen av d

egnede lokaler til etablering av ny næringsvirksomhet i tilknytning til institusjon
virksomhet og muligheten for å møte fremtidige utfordringer ellers. Dersom ma
veterinærutdanningen og klinikkvirksomheten til Ås, vil man kunne starte pla
grunnen av og få topp moderne lokaler tilpasset virksomheten ved fremtidens 
veterinærutdanning. 
 
Arbeidsgruppens medlemmer Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal har sæ
samfunnets støtte til veterinærutdanningen antas å være

dustrien er Norges nest største landbaserte industri. Disse medlemmene mener
at veterinærene inngår i en større faglig sammenheng fra grunnleggende biolo
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ning innen de fagområder som omfatter miljøene på Adamstua og i Ås er i følg
lueringer gjennomgående svak, og for en rekke felter er miljøene/forskergruppe
kritisk masse for en god forskning. Dette kan avhjelpes dersom man samlok
og NLH på Ås, og gir miljøene incitamenter til å koordinere seg og bygge 
miljøer i langt større grad enn i d

e nylige eva-
ne ikke over 

aliserer NVH, VI 
opp felles fag-

ag. Dette samsvarer med de anbefalinger som er gitt av 

e utviklingen 
på hele bio-

tor grad i grunn-
ruppens med-

 også trekker i retning av en 
samlet campus, og peker på at en samlokalisering vil innebære at samfunnets investeringer i 

trale sat-

 peke på at det 
rutdanningen i 

old et ønske om 
 akva-

til spesielt 
petanse innen 

sende områder av interesse for veterinærer som økonomi/offentlig forvaltning, mat-
ellom agronom- 

g som kan tilby en 
ning bli også 

sgruppens medlemmer Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal mener at en avstand 
takt med de 

e veterinær-
nne sammen-

kholm til 

rs peke på at 
dagens lokaliteter med et uhensiktsmessig klinikkbygg setter sterke begrensninger på utdan-

amtidig som 
taket i Norge er 

ange areal-
or knoppskyting 

funnet å få 
avkastning fra de offentlige forskningsinvesteringen vil øke. 
 
Byggeklare tomter, nærhet til Oslo, vennlig studentmiljø og god plass er etter disse medlem-
menes oppfatning andre momenter som taler for en satsning på Ås. Mange av problemene 
knyttet til klinikkvirksomhet midt i en tett bybebyggelse vil finne sin løsning, så som mangel-
fulle luftemuligheter, anlegg for mosjonering og trening av hester, mangelfull gjødselhånd-
tering osv. KVL i Danmark har ut fra disse hensynene besluttet å lokalisere det nye klinikk-

Norges forskningsråd i høringsrunden.  
 
Veterinærmedisinens faglige grunnlag er i sterk omdanning som følge den rask
innen biologisk forskning. Den biologiske grunnlagskunnskapen konvergerer 
fagområdet inkludert agronomi og medisin. De ulike disiplinene møtes nå i s
forskningen, for eksempel i arbeidet med å kartlegge artenes genom. Arbeidsg
lemmer Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal mener at dette

FUGE og Senter for fremragende forskning vil kunne utnyttes bedre. Disse sen
singene er avhengig av en kritisk masse av forskere for å kunne lykkes.  
 
Arbeidsgruppens medlemmer Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal vil også
også er mange synergier mellom veterinær og agronomutdanningen. Veterinæ
dag består av mange og uensartede fag. Det er allerede i dag fra veterinært h
ytterligere fordyping/spesialisering innen områdene produksjonsdyr, hest, familiedyr,
kultur, mattrygghet og offentlig forvaltning. NLH har sterke fagmiljøer knyttet 
produksjonsdyr, akvakultur og mattrygghet. I tillegg har Ås-miljøet bred kom
tilgren
kvalitet og miljø. Ved en samlokalisering blir det enklere å ta ut synergier m
og veterinærutdanningen og etablere utdanninger som er fremstidsrettede o
større bredde av spesialiseringer. Grunnlaget for å tilby etter- og videreutdan
styrket.  
 
Arbeid
mellom Ås og Oslo på 40 km ikke vil være til hinder for en fortsatt god kon
humanmedisinske miljøene og veterinærmiljøene i den videre utviklingen av d
medisinske fagene knyttet til familidyr og hest. Disse medlemmene viser i de
heng til erfaringsdata fra flyttingen av den svenske veterinæhøyskolen fra Stoc
Uppsala.  
 
Arbeidsgruppens medlemmer Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal vil elle

ningen av veterinærer i Norge. Det tas årlig opp 56 studenter til utdanningen s
300 studenter pr dags dato tar utdanning i utlandet. Potensialet for å øke opp
derfor betydelig. Disse medlemmene viser også til at en lokalisering på Ås har m
mesige fordeler. Ås kommune arbeider aktivt for å legge forholdene til rette f
i samarbeid med Bioparken og forskningsmiljøene på Ås. Mulighetene for sam
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bygget for store dyr ca. 2 mil utenfor København 

i vurderingen at 
il være kostbart 

r at eksiste-
 kritiske funk-

eprosessen pågår. Det er for eksempel lite plass til å sette opp midlertidige 
bygninger. Ved nybygg på Ås kan bruken av Adamstua videreføres helt til nye bygg står 

reke at 
på hvordan en 

ynspunkter. 
eterinærmiljø 

 må gi et klart signal om at 
den nye institusjonen på Ås er noe mer enn bare en utvidet NLH. Disse medlemmene vil også 

ennomføre vil 

e tidkrevende.  
idler som klart 

damstua slik som 

disponerer 
 verdi. Verdien av bygninger og arealer på Adamstua vil imidlertid 

bestemmes av fremtidig bruk. Verneverdien for NVH og Veterinærinstituttets bygninger 
l Ås vil kunne 

ulighet for å 
s nærmere av 

 videre at samlo-
amarbeidet 

ssant å sam-
ing til biologisk 
ruk. Veterinær-

r en egen gren av biologien med nært slektskap til medisinske fagområder, men 
bortsett fra enkelte spredte prosjekter har det egentlig vært liten forskningskontakt og lite 

g NVH. Deri-
logiske og bio-

s vil kunne 
, NLH og 

NVH kan videreutvikles synes derfor i høyeste grad være til stede ved en samlokalisering av 
NLH og NVH. 
 
Arbeidsgruppens medlemmer Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal vil ellers peke på at en 
samlokalisering på Ås vil kunne gi økt samarbeid mellom de akademiske institusjonene i 
aksen Oslo – Göteborg – Øresundsregionen. Det er spesielt samarbeidet innen biomedisinske 
fag som bygges opp mellom universitetene i Oslo og Göteborg. Et sterkt akademisk miljø på 
Ås med vekt på bioteknologi, bioproduksjon og veterinærmedisin vil kunne styrke den norske 

 
For medlemmene Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal teller det særlig med 
det på Adamstua er en rekke eldre og uhensiktsmessige bygninger som det v
og tidkrevende å renovere og modernisere. Rehabilitering og nybygg forutsette
rende lokaler tømmes og/eller rives, og det kan bli vanskelig å opprettholde
sjoner mens bygg

ferdig for innflytting. 
 
Arbeidsgruppens medlemmer Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal vil underst
arbeidsgruppen verken har hatt mandat eller kompetanse til å gå nærmere inn 
endelig utbygning på Ås konkret bør utformes, men har noen mer overordnede s
Ikke minst rent psykologisk tror disse medlemmene det er nødvendig at et nytt v
får en sentral plassering og representativ utforming. Bygningene

understreke at det i tilknytning til konsekvensvurderingen som Statsbygg skal gj
bli tatt de nødvendige vurderinger av smitterisiko og avstand mellom bygg.  
 
Arbeidsgruppen er informert om at etableringen av NVH og VI på Ås vil vær
8 – 10 år er antydet av Statsbygg. Denne modellen vil også kreve investeringsm
overskrider kostnadene knyttet til etablering av et mindre klinikkbygg på A
mindretallet anbefaler. Arbeidsgruppens medlemmer Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal 
vil imidlertid peke på at den bygningsmassen som NVH og Veterinærinstituttet 
representerer en betydelig

består uansett fremtidig bruk. Det er mulig at en flytting av veterinærmiljøet ti
frigjøre tomter og bygninger til boligformål. Arbeidsgruppen har ikke hatt m
utrede dette innen den tidsrammen gruppen har hatt til rådighet. Dette må utrede
Statsbygg og Oslo kommune.  
 
Arbeidsgruppens medlemmer Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal mener
kaliseringen av NVH/VI og NLH vil kunne ha positiv effekt for utviklingen i s
med andre FoU miljøer. For de medisinske miljøer vil det være meget intere
arbeide med forskningsmiljøer og forskningsgrupper som har en bred tilnærm
grunnforskning, mattryghet og næringsrettet forskning innen havbruk og landb
medisinen e

undervisningssamarbeid mellom de biomedisinske forskningsmiljøene i Oslo o
mot øker samarbeidet mellom det biomedisinske miljøet ved UiO og de bio
teknologiske miljøene ved NLH. En samlokalisering av NVH/VI og NLH på Å
forsterke denne positive trenden. Grunnlaget for at trippelalliansen mellom UiO
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enden av aksen Oslo – Göteborg. Disse medlemmene vil i denne sammenheng
planlegges et større samarbeid med marin biologiske miljøer rundt Kattegat/Ska
biologiske stasjon i Drøbak, som eies av UiO, vil være en node i dette samarbeidet, og et sam
let fiskeri biologisk miljø på Ås der veterinærene inngår kan bli en styrke i et sli
navisk samarbeid

 peke på at det 
gerak. Den 

-
kt skandi-

sprosjekt. Det vil være en fordel å samle fiskeforskningen som finner sted på 

ke samarbeidet 
r klart at der-
e lenger tid å 
tter medlem-
v den samlede 

ghet som man kan oppnå ved å samle eksper-
tisen på ett sted og god planlegging/beredskap. Videre blir det sentrale Mattilsynet relativt lite 

bli lokalisert til 

r den tallrike  
nningen og 
tid ikke se at 

r for å heve kvaliteten i den biologiske 
grunnforskningen, noe som særlig er påkrevd ut fra resultatet av biofagevalueringen i regi av 

etallet, ikke har 
 arbeidsgruppen 

ar lagt vekt på 
 å løse konkrete 

e problemene. Ikke 
leggende 

este runde kan 
kter. Hoved-
kerinitierte 
et.  

nspillene, vil en 
ere den forsk-

d høyskolen 
tede emner, 

r NVH særlig 
e mer anvendte delene av forskningen og 

det rene utredningsarbeidet tilligger samarbeidspartnerne. Et operativt samarbeid i den ut-
strekning som beskrives i flere av høringssvarene, må utgjøre en betydelig distraksjon for 
forskere som ønsker å konsentrere seg om grunnforskning, og kan neppe fremme den forsk-
ningskvalitet som man bør kunne forvente ved en akademisk veterinærinstitusjon. Innenfor et 
større forsknings- og undervisningsmiljø på Ås kan det utvikles en god kultur for grunnforsk-
ning som på sikt vil ha langt større nytte i forhold til den anvendte forskningen og den forsk-
ningsbaserte forvaltningsstøtten myndighetene har behov for. 
 

Østlandet på ett sted  
 
Mindretallet har påpekt at en flytting av Veterinærinstitutt til Ås vil kunne svek
mellom VI og det sentrale Mattilsynet (som er vedtatt lokalisert til Oslo). Det e
som man lokaliserer hovedtyngden av landets veterinærmiljø til Ås, vil det ta no
”tromme troppene sammen” dersom en akutt krise oppstår. Denne ulempen vil e
mene Norum, Carlsson, Dånmark og Værdals syn veies opp av den styrkingen a
kompetansen på matvareproduksjon og mattryg

og med vesentlig forvaltningsansvar. Et regionalt Mattilsynet for Østlandet vil 
Ås, og vil passe godt inn i et samlet ”naturbruksmiljø”.  
 
Arbeidsgruppens medlemmer Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal registrere
oppslutningen om mindretallets forslag om fortsatt lokalisering av veterinærutda
VI på Adamstua som fremkom i høringsrunden. Disse medlemmene kan imidler
respondentene har fremmet noen alternative strategie

Norges forskningsråd. Disse medlemmer mener videre at de som støtter mindr
tatt tilstrekkelig hensyn til det langsiktige perspektivet for veterinærfaget som
enstemmig har gitt uttrykk for i rapportens innledende kapitel.  
 
Hovedkomiteen for biofagevalueringen peker på at Norge i særlig stor grad h
anvendt forskning. Denne er gjerne sterkt empirisk orientert og innrettet mot
spørsmål snarere enn å gripe fatt i de mer grunnleggende vitenskapelig
minst gjelder dette havbruksforskningen. Det er likevel innenfor den mer grunn
forskningen at nye og ofte overraskende erkjennelser fremkommer, som så i n
omsettes og utnyttes i den anvendte forskningen og i utviklingen av nye produ
komiteen konkluderer med at mangelen på prioritering av den langsiktige, fors
forskningen over lang tid får negative konsekvenser for hele innovasjonssystem
 
Slik medlemmene Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal vurderer høringsin
fortsatt lokalisering av veterinærmiljøet på Adamstua kunne bidra til å sement
ningspraksis som kritiseres i biofagevalueringen. Det er positivt at de ansatte ve
har en bred kontaktflate ved institutter og institusjoner som arbeider med beslek
men det må være en forutsetning at samarbeidet bygger på en arbeidsdeling de
tar for seg grunnleggende problemstillinger, mens d
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Medlemmene Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal finner god støtte for sitt s
ningsrådets høringsuttalelse: ”Ut fra en faglig vurdering er Forskningsråde
flytting av veterinærmiljøet til Ås vil gi den beste løsning på lang sikt. For
understreker at en samlokalisering av NVH og NLH vil gi et tyngre, mer interna
konkurransedyktig og slagkraftig grunnforskningsmiljø. Et samlet biofagmiljø 
i tråd med Biofagevalueringen og Biofagplanen som påpeker at biologisk gru
Norge må styrkes og

yn i Forsk-
t kommet til at en 
skningsrådet 

sjonalt 
på Ås vil være 

nnforskning i 
 kvaliteten heves. … De ulike biologiske disiplinene møtes i grunnforsk-

ning med omfattende tverrfaglig interaksjon med de ’hardere’ realfagene som fysikk, mate-

nderstreke at 
re et nært 

 foretas organi-
kje ved etablering av forskerskoler og 

tverrvitenskapelige forskningsprogrammer.  Det bør også drøftes en navneendring for den nye 
institusjonen. I tillegg bør det foretas en gjennomgang av instituttstrukturen. Dette er viktige 

tusjonen og 
sk forskning, 

en fagfeltet. 
En samlet lokalisering av miljøene på Ås vil kunne skape organisatoriske rammer rundt forsk-
ningen som godt ivaretar hensynet til den bredere biologiske grunnforskningen, trygg mat-

avbruk og landbruk. For medisinske 
miljøer vil det være meget interessant å samarbeid med forskningsmiljøer og forskningsgrup-

dingen som for alternativ 2, nemlig at 
en slik sammenslåing ikke er ønsket fra UiOs side, og neppe heller er særlig fornuftig rent 

e skal ”drukne” i en stor og kompleks 
organisasjon vil ytterligere skjerpes dersom det er et landbruksvitenskapelig fakultet som skal 

ne samarbeidet mellom utdan-
ningene og forskergrupper vil situasjonen være som under alternativ 4, men muligens med 

 
6. Flytting av NVH til for eksempel Rogaland (klinikkbygg på Sandnes) 
 
Allerede under oppstartskonferansens ble det klart at en flytting av veterinærhøyskolen til 
Rogaland ikke var noe realistisk alternativ. Rektor Per Dahl ved Høgskolen i Stavanger pekte 
på at det var mange gode forskningsmiljøer i Rogaland som en veterinærhøyskole kunne ha 
nytte av å samarbeid med, men han mente likevel at disse miljøene samlet sett ikke var tunge 
nok til at man kunne anbefale en flytting av NVH til for eksempel Sandnes. Derimot ønsket 

matikk og informatikk.” 
 
Arbeidsgruppens medlemmer Norum, Carlsson, Dånmark og Værdal vil ellers u
besøkene ved KVL og SLU viste at samlokalisering ikke er tilstrekkelig for å sik
samarbeid mellom de to fagmiljøene. I tillegg til samlokalisering må det derfor
satoriske grep som motiverer til samarbeid. Dette kan s

erfaringsdata som er kommet frem i dialogen med SLU og KVL. 
 

*** 
 
Arbeidsgruppens flertall mener at en samlokaliseringen av hele den nye insti
Veterinærinstituttet til Ås samlet sett gir den beste løsningen for norsk biologi
ved at det kan dannes et robust miljø for forskning, utdanning og formidling inn

perspektivet og den næringsrettede forskningen innen h

per som har en slik bred tilnærming.  
 
 
5. NVH og NLH som ett fakultet under UiO (klinikkbygg på Ås) 
 
For dette alternativet gjelder den samme hovedinnven

saklig. Faren for at de veterinærmedisinske disiplinen

ivareta disse interessene overfor rektorat og styre. For det inter

noe tettere organisatoriske bånd til forskergrupper under UiO.  
 
Arbeidsgruppen finner ikke å kunne anbefale dette alternativet. 
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han en videre utbygging av NVHs Institutt for småfeforskning til et undervisnin
forskningssenter for produksjonsdyr og kj

gs- og 
øttkontroll (oppsyn med slakterier), og mente at på 

dette feltet lå forholdene godt til rette i Rogaland.  

 noen faglig 
om veterinær-

ovedsakelig 
e på bachelor-, 

irelaterte og 
rn, der man kan 

 det noe 
er dette 
avanger i regi 

ktoren er relativt svakt utbygget i Rogaland, med Vete-
rinærinstituttets avdeling i Sandnes og Rogalandsforskning som de mest naturlige samarbeids-

d del forskning, 

kliniske under-
yretetthet og en 

 kan også ha 
en times kjøring fra 

s var hen-
5 556 og  

runnlag på rundt 250.000 mennesker vil pasienttilgangen når det 
gjelder familiedyr være tilfredsstillende, men det vil ta tid og koste store ressurser før et 

er er det samlede 
store aktiviteter 
gangen ventelig 

 være noen 
usjonen vil få to 

a hverandre vil ulempene bli omtrent som for en 
løsning med en fusjonert høyskole med studiesteder på Adamstua og Ås. For lokaler er det 

ygges en kom-
r. Dersom deler 

haug, vil ge-
eldige konse-

NVH ser behovet for å satse på avdelingen i Sandnes: man ser for seg at ISf utvikles til å 
omfatte produksjonsdyr mer generelt, ikke bare småfe (sau og geit). På grunn av den lave 
dyretettheten på Østlandet er det i dag vanskelig å gi undervisning i moderne behandlings-
former som utredning av hele ”problembesetninger” (besetninger med mye sykdom) fremfor 
behandling av syke enkeltdyr. Instituttet bør bli et miljø for studenter som ønsker særlig 
fordypning i produksjonsdyr innenfor en mer differensiert studieplan. Forholdene på Jæren 
ligger bedre til rette for slik undervisning på grunn av den store dyretettheten.  
 

 
Rektor Per Dahls vurdering synes rimelig. Det er vanskelig å se at det vil være
gevinst for basalfagene og den mer grunnleggende biologiske forskningen ders
høyskolen flyttes til Rogaland. Realfagsmiljøet ved HiS er relativt lite og h
plassert ved Avdeling for teknologi og naturvitenskap. Her gis utdanning båd
master- og doktorgradsnivå. Biofagene har en bred basis i kjemiske, biolog
miljøteknoloiske fag. Man tilbyr også mastergrad i offshoreteknisk miljøve
velge en bioteknologisk eller miljøteknisk profil. Også på ernæringssiden drives
undervisning og forskning ved HiS, i tilknytning til Norsk hotellhøgskole. Ut ov
drives det klinisk undervisning i medisin og forskning ved Regionsykehuset i St
av Universitetet i Bergen. Instituttse

partnere. Når det gjelder havbruk er det imidlertid betydelig aktivitet og en go
også i regi av private forskningsinstitutter. 
 
Den største gevinsten ved en flytting til Rogaland vil eventuelt være for den 
visningen på produksjonsdyr og innenfor kjøttkontroll, ettersom det er stor d
sterk satsing på landbruk og landbruksrelaterte aktiviteter i denne regionen. Det
positiv effekt for den mer anvendte forskningen på produksjonsdyr. Innen 
Oslo ble det i 2000 registrert 699 melkekyr og 1325 sauer. Tilsvarende tall for Å
holdsvis 393 og 492 (inkludert besetningen på NLH), mens de for Sandnes var 3
97 837. Med et befolkningsg

dyrehospital blir like innarbeidet som det NVH driver i dag i Oslo. For hest
miljøet på Østlandet det tyngste i landet, der trav, galopp og sprangridning er 
som etterspør høyt spesialiserte veterinærtjenester. For sportsdyr vil pasienttil
bli dårligere i Rogalandsregionen. 
 
Ved flytting til Sandnes og sammenslåing med Høgskolen i Stavanger vil det
gevinster på det administrative området, men ettersom den omforente instit
studiesteder som ligger forholdsvis langt fr

liten gevinst dersom veterinærutdanningen lokaliseres til Sandnes – det må b
plett veterinærhøyskole med klinikk og boliger til et betydelig antall studente
av veterinærutdanningen samlokaliseres med Høyskolen i Stavanger på Ulland
vinstene for administrative ressurser og lokaler bli større, men det kan få uh
kvenser for den etablerte virksomheten i Sandnes.  
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Spørsmålet reiser seg da om hele undervisningen vedrørende produksjonsdyr b
Rogaland, slik at alle studentene vil tilbringe deler av studiet på Sandnes. ISf
slik delt løsning, med klinikk for produksjonsdyr oppført her. Man anfører at d
fremtidrettet å bygge denne i Oslo eller på Ås, der man må basere undervisninge
lange transporter av dyr og studenter. ISf har allerede en infrastruktur med støtte
som et internat for studenter som kan utbygges, obduksjonsrom for døde dyr, kli
laboratorium, operasjonsrom, auditorium og forsøksfasiliteter, noe som kan gi 
bygging av ny klinikk. Også kommunikasjo

ør flyttes til 
 har foreslått en 

et synes lite 
n på daglig 
funksjoner, så 
nisk-kjemisk 

besparelser ved 
nsmessig ligger Sandnes gunstig til, med gode fly- 

og togforbindelser. Med full utbygging for undervisning på produksjonsdyr her antyder man 

e en slik løsning, og peker på at delt klinikk vil bli 
svært kostbar å drive, med dobbelt opp med røntgenutstyr, laboratorier osv. Vurderingen er at 

rebestanden på Østlandet tilstrekkelig god til å sikre en rimelig pasient-

niseringen av en veterinærutdanning i et 
nordisk perspektiv. Gjennom NOVA University har de nordiske utdanningsinstitusjonene på 

 ambisiøst sam-
 til at det skal utvik-

tt inn på en 
 den nye studiemodellen i veterinærutdanning, med ulike 

spesialiseringer det siste året, oppmuntrer til økt nordisk arbeidsdeling. Her drøftes det ulike 
mulige løsninger for lokalisering av en spesialisering mot produksjonsdyr, enten ved SLUs 

Hs avdeling i 
ter for småfe-

 VI) til Sand-
nes. Det eksisterer imidlertid et utbyggingsbehov i Sandnes uavhengig av plasseringen av nytt 

fortsatt satsing 
åfe. Dette kan også være en base for 

praktisk undervisning i kjøttkontroll. For å samle de desentrale aktivitetene til NVH på ett 
sted bør det også bygges opp kompetanse på havbruk i Sandnes. Innenfor NOVA-samarbeidet 

studiesenter bli et kraftsentrum for spesialisering mot småfe, fisk og mattrygghet. 

ærutdanning 
de undervis-

ning på storfe i grunnutdanning (før fordypning) på Østlandet.  
 
 
Andre steder? 
 
Sandnes-alternativet har vært vurdert spesielt nøye fordi NVH allerede har en aktivitet der. 
Arbeidsgruppen har ikke gått inn i problematikken om lokalisering andre steder fullt ut, men 
man kunne tenke seg andre steder dit det var mulig å flytte en veterinærutdanning. Nærhet til 

at inntil 100 medarbeidere kan bli overført fra Oslo. 
 
Veterinærhøyskolen sentralt ønsker ikk

enn så lenge er dy
tilgang til den grunnleggende undervisningen.  
 
Et nordisk perspektiv 
For arbeidsgruppen har det vært naturlig å se orga

det landbruksvitenskapelig og veterinærmedisinske området etablert et meget
arbeid. Gjennom Nordisk ministerråd har myndighetene gitt sin tilslutning
les et felles nordisk utdannelsesrom for jord og skogbruk.  
 
Arbeidsgruppen vil gjerne støtte opp om disse bestrebelsene, og har i Kap. 3 gå
utførlig diskusjon om hvordan

avdeling i Skara i Vest-Sverige eller i Sandnes. Det skisseres også hvordan NV
Sandnes kan utnyttes innenfor NOVA-samarbeidet som et felles kompetansesen
forskning og havbruk og fiskehelse.  
 

*** 
Arbeidsgruppens vurdering er at man ikke kan anbefale en flytting av NVH (og

klinikkbygg og lokalisering av veterinærutdanningen på Østlandsområdet. En 
her vil være avgjørende for å ivareta forskning på sm

kan et slikt 
 
Sandnes må også opprettholdes som en beredskap for å sikre en fullgod veterin
dersom dyretallet på Østlandet blir så lite at det ikke lenger kan gis tilfredstillen
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andre medisinske og naturvitenskapelige forskningsmiljøer er en forutsetning 
skal gi institusjonen gode ve

for at en flytting 
kstmuligheter. Det avgrenser alternativene til universitetsbyene 

Bergen, Trondheim eller Tromsø.  

n, Nasjonalt 
gsinstitutt), mfl. 

 aktivt 
tte ligger i 

unikasjoner med 
idig spissing av 
m er forsk-
f-miljøet som 

ort landbruksdi-
e disse store 

trekkelig, men 
edet. NVH er 
yttingen av Norsk 

Polarinstitutt til Tromsø er forskningsmiljøet på dette feltet betydelig styrket, men vurderes 
redt vete-
milie- og 

t til rådighet har 
 også vurdert 

 styrke så vel veterinærutdanningen 
som øvrige matvare- og naturbuksrettede biofaglige forskergrupper og utdanninger i aksen Ås 
- Adamstua (- Blindern/Gaustad). Å flytte veterinærutdanningen bort fra dette miljøet kan 
umulig tjene en hensikt om å utvikle et nytt universitet med utgangspunkt i allerede eksiste-
rende og relativt velfungerende fagmiljøer og forskningsressurser. Dette hovedsynet gjelder så 
vel for Sandnes-alternativet som for andre mulige lokaliseringer. 
 
 

 
For Bergen taler særlig den store aktiviteten på fisk rundt Universitetet i Berge
institutt for ernærings- og sjømatforskning (tidl. Fiskeridirektoratets Ernærin
Derimot er det er lite utbygget biofaglig forskning mot ”grønn sektor”. Det er et
landbruk i Hordaland og Sogn, med mye husdyrproduksjon, men tyngden av de
reisetid forholdsvis langt fra Bergen, som fremdeles har svakt utbygde komm
sitt nærmeste oppland. En flytting til Bergen kan derfor lett bety en nesten ens
den veterinærmedisinske forskningen mot fisk og fiskesykdommer. I Trondhei
ningen teknologisk vinklet, også når den er rettet mot miljø, med NTNU/Sinte
ledende fagmiljøer. Til Trondheims fordel taler at byen ligger sentralt i et st
strikt med aktivt dyrehold, slik at det vil være god tilgang på pasienter. For begg
byene vurderes pasientgrunnlaget for en smådyr- og sportsdyrklinikk som tils
det vil ta tid og koste penger å bygge opp og etablere et dyrehospital i mark
allerede etablert i Tromsø med Institutt for arktisk veterinærmedisin. Etter fl

likevel å være svært spesialisert og bare i begrenset utstrekning relevant for et b
rinærmedisinsk utdannings- og forskningsmiljø. Tilgang på pasienter til så vel fa
sportsdyr som produksjonsdyr er forholdsvis lite. 
 
Tidsrammen som gjelder for arbeidsgruppens arbeid og ressursene som er stil
ikke gjort det mulig å utrede disse alternativene nærmere. Gruppen har imidlertid
det slik at mandatet har vært å finne løsninger som kan

 134



 
 

Kostnadsbergninger fra Statsbygg  

 

2 med 
LH og etablering 

ærmedisin. 
ostnadsestimat for oppføring av nytt klinikkbygg på 

alternativt Adamstuen, Ås og Sandnes. Oppdraget ble senere, ved e-post til Statsbygg 30. 
oktober, utvidet til å vurdere flytting av hele virksomheten ved NVH og VI til Ås mot 

en 

Framtidig utvikling på Adamstuen, plansituasjon 
 har 22.000 m² i 

samme område. I tillegg har NVH virksomhet på Dal i Asker (3612 m2) som vil fortsette ved 
uen

t i følge Høgskolen være behov for nybygg, riving av to bygg og div. 

Nybygg klinikksenter NVH 13.000 m² 

r ny bebyggelse kan lokaliseres og hvor mye som kan 
bygges i de ulike områdene. Det er lite rom for ny bebyggelse i sone 1, 2 og 3. I sone 4 kan det 

mfattet av be-
byggelsesplanen. Sistnevnte areal er regulert til offentlig formål, vedtatt i 1987. Høgskolen 
har tidligere innhentet en planvurdering av dette området og fått utbyggingspotensialet vurdert 
til å være tilstrekkelig for Høgskolens behov.  
 
I NVHs foreløpige planer for nytt klinikksenter er dette tenkt lagt i bebyggelsesplanens sone 
S4. Klinikksenteret er av en slik størrelse at det etter Statsbyggs vurdering ikke kan oppføres 
iht. gjeldende bebyggelsesplan for Ullevålsveien 68-72 eller reguleringsplan som omfatter 

 
Vedlegg 1 

 

Bakgrunn 
 
Det vises til det oppdrag som ble gitt til Statsbygg i møte den 28. august 200
arbeidsgruppen som skal vurdere hensiktsmessig organisering av NVH og N
av hensiktsmessige fasiliteter for stasjonær undervisning i klinisk veterin
Statsbyggs oppdrag var først å lage k

alternativt nytt klinikkbygg på Adamstuen.   
 
 
Arealforutsetninger, tomtevurderinger, konsekvenser av plan- og bygningslov
reguleringsmessige forhold 
 

Veterinærhøgskolen har i dag 41.000  m² på Adamstuen. Veterinærinstituttet

lokalisering på Adamst . 
 
På Adamstuen vil de
ombygginger: 
 

Nytt undervisningsbygg  3.000 m² 
Riving av bygg 12 og 13 -3.700 m² 
Nybygg som erstatning for 
bygg som rives  

3.500 m² 

Sum netto nye arealer 15.300 m² 
 
NVH er omfattet av bebyggelsesplan for Ullevålsveien 68-72, vedtatt i 1994. Planområdet er inndelt 
i 4 soner og planen setter grenser for hvo

oppføres noe ny bebyggelse.  
 
Høgskolen har i tillegg et tilgrensende areal på 20 da. (Lindern) som ikke er o
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eiendommen på Lindern. Tiltaket vil utløse krav om omregulering. Statsbygg mener at en 
omregulering innen sone 4 i bebyggelsesplanen eller på Lindern bør være mulig. 

utredning etter 
rskriftens 

Vedlegg I som gjelder for investeringer over 400 mill. og bygges over en periode på mindre 

Ved fortsatt lokalisering på Adamstuen vil Veterinærinstituttet ikke ha behov for vesentlig 

H til Ås antar bruker at det vil bli behov for ca. 60.000 m² nybygg. Ved 
flytting av VI er det i tillegg skissert et behov for 22.000 m². Innenfor området til Norges 

tbygging av 

r for å ta imot NVH og VI. Veterinærhøgskolen har imidlertid 
vektlagt at tomten kan være uegnet ut fra smittefare. NVH mener det vil være av avgjørende 

rhet mht. smitte 
er av NVH’s laboratorier og klinikkvirksomhet over til NLHs og 

andre tilgrensende husdyrbesetninger. 

te i forkant av 
alg internt på Ås-området.  

 
En flytting av NVH og VI til Ås utløser automatisk krav om konsekvensutredning etter 

2. Tiltaket kommer inn under forskriftens 
e på mindre 

lyse at lokaliseringsvedtak som skal legges frem for politisk behand-
kriv T-

nksjons-
es samarbeidsområder må kartlegges. 

En slik funksjonsanalyse må forventes å ta ca. ett år og hele KU- prosessen 1 1/2 – 2 år. 
V hold, økonomi, forhold til 
befolkning og bosetting osv.   
 
Statsbygg anbefaler ut fra ovennevnte at det igangsettes arbeid med konsekvensutredning som 
grunnlag for å vurdere om lokalisering av NVH og VI skal være på Adamstuen eller Ås. I en 
slik vurdering vil det bla. være naturlig å utrede konsekvenser for: 
 
- Egnet lokalisering av denne type virksomhet(Adamstuen eller Ås) 
- Egnet lokalisering internt på Ås 
- Framtidig arealbehov/arealpotensiale på Adamstua og på Ås. 
- Økonomi (Adamstua/flytting til Ås) 

 
Ovennevnte utbygging på Adamstuen utløser automatisk krav om konsekvens
bestemmelsene i plan- og bygningslovens §33-2. Tiltaket kommer inn under fo

enn 5 år. 
 

utvidelse. 
 
Flytting av NVH og VI til Ås, Plansituasjonen 
Ved flytting av NV

landbrukshøgskole (NLH) er det i følge NLH rom for å kunne gjennomføre en u
forannevnte størrelse.  
 
NLH mener å ha egnet tomt kla

viktighet å få utredet hvordan en samlokalisering kan ivareta behovet for sikke
fra spesielt VI, men også del

 
Statsbygg mener det bør gjennomføres nødvendige utredninger mht. ovennevn
tomtev

bestemmelsene i plan- og bygningslovens §33-
Vedlegg I som gjelder for investeringer over 400 mill. og bygges over en period
enn 5 år. 
 
 
Krav til KU som grunnlag for lokaliseringsbeslutning 
 
Statsbygg kan videre opp
ling skal, iht. plan- og bygningsloven, konsekvensutredes på forhånd, kfr. Runds
2/2000 fra Miljøverndepartementet. En KU må bl.a baseres på en omfattende fu
analyse hvor virksomheten i de tre institusjonene og fell

idere må utredningen belyse miljømessige og trafikale for
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-
- Andre miljø- og samfunnsinteresser 
 

Statsbygg har sett på kostnader i forbindelse med to alternativer for lokalisering av NVH, og 

Alternativ 1: NVH og VI forblir på Adamstuen 

 

 Smittefare 

 
Kostnadsmessige vurderinger 
 

VI: 
 

Alternativ 2: NVH og VI flytter til Ås 

Usikkerhet 
Det gjøres oppmerksom på at tallene som fremkommer under er beheftet med s
 

tor usikkerhet.  

Det er hovedsakelig grunnlagsmateriellet for kalkylene som bidrar til den store usikkerheten. 
eter omkring 

kt over dagens arealer. 

I og med at usikkerheten omkring innhold og arealer er så stor, og at tiden har vært svært 
t erfaringstall fra 

re prosjekter, så som Rikshospitalet, Norsk Folkehelse, og andre 

unn. Disse 

Alternativ 1, Adamstuen 
amstuen, og trenger ingen oppgradering 

n kostnad alternativ 1. På litt 
lengre sik  bli aktuelt med en oppgradering av dagens VI-arealer, 
noe en vil unnslippe ved et nybygg på Ås. 
 
For NVH er følgende arealer medtatt kostnader i alternativ 1: 
  

r (kostnader ifølge 41.000 m2

Det er uklarheter i selve arealoppsettet, dvs behovet for arealer, og det er uklarh
innholdet. Det foreligger ikke noe romprogram, kun en grov oversi
 

knapp, er kostnadsvurderingene gjort på grovt kvadratmeternivå. Det er bruk
sammenlignba
laboratoriebygg. 
 
Usikkerheten kommer også til uttrykk i alle de forutsetningene som er lagt til gr
nevnes nedenfor. 
 

Veterinæri
eller utvid

nstituttet har pr. i dag gode lokaler på Ad
else av disse. Det er derfor ikke tatt med noe
t vil det selvfølgelig kunne

er for VI i 

Oppgradering av dagens lokale
gjennomført tilstandsanalyse) 
Riving av bygg 12 og 13 3.700 m2

Erstatning for bygg 12 og 13 3.500 m2

Ombygging av bygg 4 2.370 m2

Nytt Klinisk Senter 13.000 m2

Økt arealbehov grunnet flere studenter  3.000 m2

 
Det presiseres at det ikke er medtatt kostnader for ombygging/modernisering av eksisterende 
arealer i dette alternativet (utover det som er medtatt som resultat av tilstandsanalysen). 

 
Det vil være behov for investeringer i brukerutstyr og inventar for nybyggene i oppsettet over. 
Dette bevilges ikke over byggebudsjettet men er medtatt for å forsøke å gi det totale 
kostnadsbildet. 

 

 137



Alternativ 2, Ås 
En sentral forutsetning som er gjort for dette alternativet, er at det er kostnadsb
tilsvarende bebyggelse på Ås som det pr i dag er på Adamstuen. Ved en mulig
av NVH og VI til Ås, vil vi anta at man kan oppnå betydelige arealgevinster, no
erfaringer for i en lignende utredning i forbindelse med samlikalisering av odon
medisin og helsefag ved Universitetet i Tromsø. En kan se for seg en omst
organisasjonen i tråd med hvordan en tror fremtiden vil se ut. Dagens lok
er utbygget gjennom store deler av 1900-tallet, og ikke helt i tråd med dagens
ønsker. Noen arealer kan effektiviseres, noen må økes, mens atter andre vil måtte reo
ganiseres fullstendig. Problematikken er diskutert med NVH og VI, men det fi
ikke grunnlag for å si hvordan ett eventuelt NVH/VI/NLH på Ås vil kunne kom

eregnet 
 relokalisering 

e vi bl.a har 
tologi med 

rukturering av hele 
aler på Adamstuen 

 optimale 
r-

nnes pr i dag 
me til å se ut. 

Dette vil kreve et stort utredningsarbeide, og det har ikke vært mulig eller ønskelig innenfor 
dsrammen en har arbeidet under å spekulere i mulige løsninger. Det er allikevel av 

gjengs oppfatning at de forutsetninger som er gjort gir en viss oppfatning av kostnadsbildet. 

ler 
VI: .000 m2 tuen. En ser for seg 

alet gjenoppbygges på Ås med 22.000m . 
NVH: e arealene som finnes på Adamstuen pr i dag: 
 

gens arealer for NVH (minus det som går over til 34.300 m2

den ti

 
Area

Veterinær Instituttet disponerer pr i dag 22
at dette are

 på Adams
2

Det tas utgangspunkt i de samm

Da
Klinisk Senter) 
Økt arealbehov grunnet flere studenter  3.000 m2

Nytt Klinisk Senter (inkl 6.500 m2 som overføres fra 
NVH) 

     19.500 m2

Flytting av Dal Forsøksgård 3.600 m2

 
kkert om hvorvidt Dal Forsøksgård må flyttes fra dagens plassering i Asker til Ås. 

te er 
den et relativt 

enter ikke lar 
urdering av 

alternativene medtas en kostnad for nødvendig nyinvestering i utstyr som ikke lar seg flytte, 
m fortsatt kan brukes i Adamstuen- alternativet. Dette inngår imidlertid ikke i bygge-
ttet. Det er også tatt med kostnader for brukerutstyr for bygningene/organisasjonene 

 for bruker-
en vil ligge i 

gg er imidlertid av den oppfatning at prosentsatsen 
vil ligge noe lavere for NVH/VI, og har lagt dette til grunn i kostnadene som presenteres. 
 
Sambruk 
Som nevnt ovenfor er det grunn til å tro at det er muligheter for en del sambruk av arealer 
mellom NVH/VI og NLH ved en flytting til Ås. NVH for sin del fastholder at mulighetene for 
arealreduksjon ved en samlokalisering er liten. Det er her derfor valgt å ikke gå nærmere inn 
på problemstillingene rundt sambruk av arealer. 
 

Det er usi
Det er likevel i overslaget medtatt kostnader for dette da NVH selv mener at det
nødvendig. Av totalbeløpet utgjør uansett kostnadene for flytting av denne går
sett lite beløp. 
 
Brukerutstyr 
Erfaringer fra blant annet Rikshospitalet viste at mye ømfintlig utstyr og instrum
seg flytte, selv om det har mye igjen av sin levealder. Det må derfor i en totalv

men so
budsje
som er helt nye. For Rikshospitalet og andre sykehus utgjør den totale kostnaden
utstyr vanligvis 20-25% av byggekostnadene. Brukerne mener her at prosentsats
samme område som for sykehus. Statsby
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l av anlegget på Adamstuen. Fore-
løpige tall tyder på at taksten mest sannsynlig vil ligge et sted mellom 330 og 370 mill. kr. 

 er i mye 
pet av de siste 30 årene og oppgradert på 

 trolig verdien 

Det er ikke tatt med kostnader for kjøp av tomt ved en flytting til Ås, da det er uklart hvorvidt 
tomt vil kunne overdras vederlagsfritt eller ei. Det vil uansett dreie seg om overføring av kost-

ellom to statlige institusjoner, da det neppe blir nødvendig å erverve privat eiendom. 

stnader 
 

Statsbygg at en 
nnet 800 - 1.100 mill. 

I tillegg vil det kreves bevilgninger i størrelsesorden 100 - 140 mill kr til brukerutstyr for 
 som rives. 

 
 ligge i området 2.500 - 

3.300 mill. kr.  
 
I tillegg vil det kreves bevilgninger i størrelsesorden 300 - 450 mill kr til brukerutstyr. 
 
Det presiseres nok en gang den store usikkerheten disse tallene er beheftet med. 

 

Verdivurderinger / tomt 
Det vil i midten av januar foreligge takst for NVH sin de

Dette vil kunne komme til inntekt ved en eventuell flytting til Ås.  
 
For bygningsmassen til VI er det ikke planlagt noen takst, men disse bygningene
bedre forfatning enn NVH sine. De er alle bygget i lø
1990- tallet. Selv om bygningsmassen til VI utgjør vel halvparten av NVH’s, vil
av disse bygningene ligge i det samme området som for NVH. 
 

nader m
 
 
Ko

Under ovennevnte forutsetninger, og usikkerheten tatt i betraktning, mener 
gjennomføring av Alternativ 1 Adamstuen vil ligge innenfor kostnadsspe
kr.  
 

klinisk senter, og erstatning for utstyr som ikke tåler flytting fra byggene

For Alternativ 2 Ås, vil kostnadene under ovenstående forutsetninger
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Vedlegg 2: 
Høringssvar oppsummert 

tråd med mandatet sin foreløpige Rapport 
(høringsutkast) på høring med følgende høringsbrev:  
 

idsgruppe som 
ilfredsstillende 

des av professor 
uppen utrede plassering 

nning og forskning, og dels skal den 
”vurdere hensiktsmessig framtidig organisering av NVH og NLH for å skape fagmiljøer og 

nfor 

(vedlagt), går en enstemmig arbeidsgruppe inn for at 
NVH og NLH blir slått sammen til en ny institusjon. Dette er først og fremst motivert ut fra 

 syn er at man ved 
endig for å danne 

Arbeidsgruppen mener videre at Norges veterinærhøgkole som institusjon er for liten til å 
dministrative 

an oppnås 
ed en 

Ar  gjøres 
g. Samarbeidet 

må styrkes, så vel som samarbeidet med Universitetet i Oslo 
og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. Arbeidsgruppen foreslår at 

 økes fra 56 i 

   
veterinærhøgskole, har arbeidsgruppen delt seg 

i et flertall på fire og et mindretall på tre: 

en på Ås samlet 
k. Man vil 

gså best ivareta 
hensynet til den bredere biologiske grunnforskningen, trygg mat-perspektivet og den 

Arbeidsgruppens mindretall mener at en flytting av NVH og VI til Ås ikke tilstrekkelig kan 
begrunnes ut fra faglige hensyn. En utbygging på Adamstua vil sikre de veterinærmedisinske 
institusjonene gode og funksjonelle fasiliteter i overskuelig framtid. En flytting til Ås vil i seg 
selv ikke bidra til å øke omfanget og bedre kvaliteten innen biologisk grunnforskning. Dette 
kan lettere oppnås gjennom bruk av målrettede økonomiske tiltak som fremmer samarbeid.  
 
Statsbygg har anslått at kostnadene for en utbygging på Ås vil ligge innenfor kostnadsspennet 
2.500 - 3.300 mill. kr. For alternativet med fortsatt veterinærutdanning på Adamstua, vil 

 
Den 3. februar 2003 sendte arbeidsgruppen i 

Bakgrunn 
I brev av 03.07.02 oppnevnte Utdannings- og forskningsdepartementet en arbe
skal ”vurdere hensiktsmessig organisering av NVH og NLH og etablering av t
fasiliteter for stasjonær undervisning i klinisk veterinærmedisin.” Gruppen le
Kaare R. Norum, Universitetet i Oslo. Mandatet er todelt: dels skal gr
av et nytt klinikkbygg for veterinærmedisinsk utda

institusjoner som kan hevde seg internasjonalt og skape slagkraftige miljø inne
fremtidsrettet forskning og næringsutvikling” (fra mandatet). 
 
I sin foreløpige Rapport (høringsutkast) 

behovet om å styrke forskningen ved begge institusjoner. Arbeidsgruppens
sammenslåing lettere vil komme over den ”kritiske masse” som er nødv
solide forskergrupper og et godt forskningsmiljø.  
 

bære det ansvaret og den myndighet som den er tillagt fra statens side. A
oppgaver tar for mye ressurser, ikke minst fra det akademiske personalet. Det k
betydelige samordningsgevinster for forskning, utdanning og administrasjon v
sammenslåing med Norges landbrukshøgskole.  
  

beidsgruppen mener at den nye institusjonen må få et nytt navn, og at det må
nødvendige endringer i begge de vitenskapelige høyskolers interne organiserin
med nordiske søsteruniversiteter 

veterinærutdanningen styrkes vesentlig økonomisk, og at opptaket av studenter
dag til 90. 

        
For plassering av nytt klinikkbygg for Norges 

 
Arbeidsgruppens flertall mener at en lokaliseringen av hele den nye institusjon
sett gir den beste løsningen. På Ås kan det bygges en helt ny og moderne klinik
danne et robust miljø for forskning, utdanning og formidling. En flytting vil o

næringsrettede forskningen innen havbruk og landbruk.  
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kostnadene ligge i området 800 - 1.100 mill. kr. Det presiseres av Statsbygg at disse tallene er 
beheftet med store usikkerheter, ettersom det ikke foreligger noe egentlig forprosjekt. 

I tråd med arbeidsgruppens mandat sendes den foreløpige rapporten (høringsutkast) med dette 
ut p  til 
 

g forskningsdepartementet 
rsitets- og høgskoleavdelingen 

ep 
0032 Oslo 

Høringsfrist er 20. mars 2003. 

om følgende fem hovedsaker: 

tvikling;  
- organiseringen av NVH/NLH; 

- andre momenter av betydning for saken. 

egrunnede svar 
ider. 

Det kom inn 58 høringssvar som stikkordsmessig er gjengitt nedenfor. I første spalte gjengis 
høringsinstansenes syn på mandatet, visjonen og gruppens arbeid. Spalte to gjengir svarene på 

ete spørsmål om organisering/sammenslåing og spalte 3 om lokalisering. I 
nsp t" s mlet. ”Ikke svart” betyr at noe 
 h

Oslo

 
Høring 

å høring. Høringsuttalelser bes sendt

Utdannings- o
Unive
Postboks 8119 D

 

 
Arbeidsgruppen vil gjerne ha innspill 
 

- gruppens visjon om fagfeltets u

- lokalisering av veterinærdelen; 
- nordisk samarbeid innen feltet; 

 
Arbeidsgruppen ber om at spørsmålene besvares i den rekkefølge de er stilt. B
er ønsket, men den samlede høringsuttalelsen bør ikke overstige 5 vanlige brevs

 

Høringssvar 

gruppens konkr
spalte fire er sy
høringssvar ikke
 
 
Universitet i 

unkter på nordisk sa
adde innløpt til UFD innen 23. april 2003. 

 

marbeid og "anne a

Henviser til tidligere 
vurdering av sammen
slåing NVH-UiO
Trippelalliansen. St
NVHs syn på at vet.m
”først og fremst har 

-
il 

ter 

Støtter det syn at 
NLH er relativt 
stitusjoner som v
oppnå betydelig

, og t
øt

ed. 
lik-

tu
v 

studiet bør følge samme 
mal som for utdanningene 
innen medisin og odonto-
logi.” 

NVH og 
små in-
il kunne 

e samord-
ningsgevinster ved en 
sammenslåing. UiO legger 
imidlertid ”større vekt på 

d m

her til Trippelalliansen.  

Adamstua. 
”De institusjoner som 
NVH og VI i dag har mest 
sammenfallende forsk-
nings-, overvåkings- og 
utredningssamarbeid med 
er alle lokalisert i Oslo.”  

 

hetstrekk med utdan-
 mningene innen andre

sinske disipliner og [a
opptak til veterinærs
og organiseringen a

edi-
t] 

de gevinster som 
oppnås gjennom e

diet faglig samarbei
institusjonene.” H

kan 
t nært 
ellom 

enviser 

Norges veterinærhøgskole 
Avgjørende betydning for 
veterinærutdanningen å få 
tilfredsstillende klinikkfa-
siliteter så snart som mu-

Sammenslåing NVH-UiO, 
subsidiært NVH-NLH. 
Forutsatt to-campus-
modell ”kan” NVH støtte 

Adamstua. 
”Fordelene med å få en 
helt ny veterinærhøgskole 
lokalisert på Ås oppveier 

Ser svakhetene ved en del 
av egen forskning sett i et 
biofaglig og grunnleggen-
de perspektiv, men mener 
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lig. Tilfreds med at
og tungt utvalg arbei
med spørsmål som
trale for ve

 et
d

 er 
terinærmed

sinen i Norge. 

 
n m

a
det

Faglig sett er dette
mest nærliggende

i
av e

il
ns
il

hører hj
ors

 s
ed

u
(s

kke
 
e
sa
. H

 inn
g
t på Ås lite 

VHs forsk-
medisin. 

n for perso-
d en flytting: ”En 

integrert nettverksløsning 
med campus p

 d
for

u

agt for liten vekt på 
eterinærmedi-

orskningen, særlig 
ur. Kan påvise 

kt med de 
inske miljøene i 

lo. Kliniske ferdigheter 
gjørende i utdanningen, 

 gå på 
ing” av 
ell vitenskapelig 
ing for lærerne.  

kelig arealer på 
, ingen alvorlig 

ing når det gjelder 
ko/terror, bruk-
arealer til hester. 

e fordypning på 
uksjonsdyr til Sand-

nes, ikke Skara: ”uaktuelt 
 så store deler av 

utdanningen på 
oner i andre 
 land.” 

elor-master-modell 
vil svekke veterinærutdan-
ningen. Et eventuelt stu-
dentopptak på 90 må ha 
tilstrekkelig finansiering 
og fases inn over tid. 

 stort 
er 
sen-
i-

forslaget om å gå
med NLH, me
mært UiO-altern
burde vært utre

sammen 
ener pri-
tivet 
 bedre. 

ikke de negat
kvensene 
bort fra de me
forskningsm

 det 
. 

Folkehelsei
det nye Matt
NVH 

ve konse-
n flytting 
disinske 
jøene i Oslo, 
tituttet og 
synet.” 
emme i et 
knings- og 

iljø. 

det er l
den mer v
sinske f
akvakult
god konta
biomedis
Os
av
og dette kan

stn

medisinsk f
universitetsm
Potensialet fo
ningsfaglige
gevinster m
grenset (probl
læring). Red
på pasienter 
Ås vil gjøre d

r undervis-
amordnings-
 NLH er be-
embasert 
sert tilgang 

”beko
tradisjon
kvalifiser
Tilstrek
Adamstua

mådyr) på 
et vanskelig 
e forsvarlig 
 Samlokali-
 økonomisk 

etc.). 

bekymr
smitterisi
bare lufte
Vil legg
prod

å gi studenten
undervisning.
sering gir i
gevinst (adm
Betviler at d
ligheter for 
forskningen

t er store mu-
mordning av 
ensyn til 

en havbruk 
smiljøer i 

å basere
veterinær
feltstasj
nordiske
Bach

samarbeid
med forsknin
Oslo. Miljøe
relevant for N
ning på akva
Belastninge
nalet ve

å Adamstua 
et beste 
 en positiv 

s og for et 
ltat.”  

og Ås, vil gi
grunnlaget 
fusjonsproses
vellykket res

Norges landbrukshøgskole 
Deler arbeidsgruppe
visjon om en ny tver
vitenskapelig innsat
en ser landbruksviten
penes og veterinærm
disinens bidrag i et k
struktivt samspill. Vis
FUGE,  Cigene m.m. 
tydningen av univ
modellen for å nå NL
mål om å spisse kom
tansen innen fagomr
”miljø, mat, biotekn
og samtidig bid

n
r-

s 
s
e-
o

ersi
H
p
åd
ol

ra til n
ringsutvikling og utvikling 
av akvakultur nasjonalt og 
globalt”. Styrke samar-
beidet med instituttene på 
Ås og VI. Basalforskning 
og anvendt forskning, og 
kombinasjonen av grunn-
fagsbaserte utdanningstil-
bud og spesialiserte 

V

ng
r t

 land
n

mt ”d

 dyre
 d
k
r k
lu

tr
sursene innenfor mat-
trygghet, matproduksjon, 
og forebygging og be-
handling av sykdommer 
hos produksjonsdyr, fisk 
og sports- og familiedyr.  
Nytt navn og ny struktur 
påkrevet. Organiseringen 
av tverrvitenskapelige ut-

e

lev
r

ed
ede

n
ter.  

felles

side gjensidig kunnskap 
om begge profesjoner. 
NVH og VIs bidrag til den 
totale kompetansen på 
campus (NLH + institut-
tene).  
Løser en del arealmessige 
problemer knyttet til 
Adamstua. Ledige arealer 

rre nordisk samar-
nenfor NOVA nød-
, som bør utnyttes 

 spesialisering 
tansetilførsel. 
lo – Göteborg – 

sregionen. For 
utdanningen 

t aktuelt å sam-
 med SLU, men 

e må utredes nærmere. 
oordinerer sine 

raktiviteter langs 
ikjeden, innenfor sam-

arbeidet i Matalliansen.  
”Tvingende nødvendig” å 
få til en bedre struktur og 
plan for forskningen 
innenfor sektoren. NLH 
vil styrke kvaliteten 
gjennom konsentrasjon 
om kjerneområdene miljø, 
mat og bioteknologi. 

s Sammenslåing N
NLH. 

der 
ka-

n-
er til 
Be-
tets-

s 
e-

Bedre samordni
funnets ressurse
ning innenfor
husdyrproduksjo
og på land sa
av medisinen som
tiger seg med
Forskningen ved
institusjoner sva

ene 
ogi, 
æ-

man ikke oppnå
masse (NFR-eva
ringen). Konsen

H-

 av sam-

Ås. 
Vil gi full utn
gevinstene v

il utdan-
bruk, 
 i vann 
en del 

 beskjef-
ne”.  
agens 

 fordi 

slåing. Mest o
utvikle et ”
faglig og inte
konkurrans
miljø”. Br
innenfor alle f
og internasjo

ritisk 
e-

ere res-

Husdyrfag og
har mye 
forutsetter fra

yttelse av 
d sammen-

Et stø
beid in
vendig

sikreptimalt for å 
ende, tverr-
nasjonalt 
yktig fag-

for å 
og kompe
Aksen Os
Øresund

re tilbud 
ag til norske 
ale studen-

 veterinærfag 
. Yrkene 
 samfunnets 

veterinær
synes de
arbeide
dett
NLH k
akvakultu
verd
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anvendte disipliner vi
store gevinster fo
visning, forskning o
verdiskapning. Grup

l gi 
er-

ens 
un-

danninger og fors
disipliner krev
bel ramme. Bet
driftsfordeler ve
ledels

r und
g 
p

forslag fortjener en gr

er e
yd
d felles 

e og infrastruktur, 
eventuelt også uten sam-

 på
r

versitets randsone (”Bio-
polis”).  

nærmedisinen vil 
vesentlig styrke denne 
profilen.  
 

dig behandling. 

knings-
n fleksi-
elige 

til NVH/VI
og for nye fo

lokalisering. 

 campus Ås 
etak i uni-

Veteri

Høgskolen i Stavanger 
”HiS vil understreke 
betydningen av at e
veterinærundervisnin
utnytter de fortrinn s
ligger i fasiliteten
kring Sandnes/Stavan
og vil alternativt anb
at betydelige deler a
forskning og underv
innenfor produksjon
dyrsykdommer, sykd
hos oppdrettsfisk og m
trygghet legges til de
regionen. Dette v

n i
g

o
e om

e
v 
isning 
s-
om 

at-
nne 

il natur-
ds-

 vil gi
se av

kli
r
m
 

e
dnes og samarbeid
HiS ”må faglig og
nalt sett være en g
ning.” 

me
g 

ambulatorisk 
d

for

fun
vestering i 

kbygg på Ås 
. Bruke og 
frastrukturen 

rhet til inten-
sivt husdyrbruk, korte 
avstander. Peker her på 
organiseringe

i

ordisk samarbeid 
e og akvakultur, 
tisk til Skara-

llen. Gruppen er for 
v” i forhold til 

nse for storfe og 
. Viktig at 

kke mister vet.-
kompetanse på et område 
som betyr mye for land-
bruksnæringen i landet. 
 

 
en 

m 
-

ger, 
fale 

Sammenslåing NV
subsidiært NVH-N
Styrking av pre
fag og klinikk fo
i Oslo, styrket sa
om husdyrfag og
nologi med NLH 
king av avdeling

liggjøre nære samarbei
relasjoner [mellom] N
og HiS, noe som
rasjonell utnyttel
statlige midler.” 

VH 
 en 
 

H-UiO, 
LH. 

niske 
 kjæledyr 

Adamstua, 
undervisnin
produksjonsd

arbeid 
biotek-
og styr-
n i San-
et med 
 nasjo-
od løs-

besetningsun
og sykdom
Sandnes. 
Unngå sam
ufornuftig in
nytt klinik
eller i Oslo
utbygge in
ved ISf. Næ

d ”dybde-
i klinisk 
yrmedisin, 
klinikk, 
ersøkelser 
ebygging” i 

essig 

Styrket n
om småf
men skep
mode
”passi
kompeta
gris ved ISf
Norge insm

n av vet.-
 Storbritan-utdanningen 

nia. 

Universitetet i Bergen 
I rapporten er det ikk
høyde for nødvendig
nasjonalt perspekti
omtalen av ”blå
Nasjonale tyngdepunk
på akvakultur i Berg
Tromsø. Samarbei

e
 

v i 
 sekto

e
det 

mellom disse miljøene og 

 
r bør 
sø, 

in
H. 

asj
ter, 

e m  
e faglig net

Kan imidlertid ikk

foreslår vesentlig te 
bevilgninger til den nye 
institusjonen. 

l i forhold til 
e fiske- og hav-

 flytte VI og 
landbruksmil-
s”. VI kan bli 

ktiv for aktø-
rer i marin sektor med slik 
plassering. NVH må ut-

rb
medisinske m
Oslo.  
Heller ikke fr
nadssynspunk
flyttes. 

Veterinærinstituttet bør 
styrke sitt samarbeid med 
Havforskningsinstituttet 
og Nasjonalt institutt for 
ernæring og sjømatforsk-
ning, samt UiB. 

 tatt Sammenslå

r”. 
ter 

n og 

NVH-NL
Driftsmessige r
seringsgevins
mer slagkraftig
breder

NVH/VI lite omtalt. En gruppen tar ut denne 
omnasjonal styrking av

miljøene på akvakultu
skje i Bergen og Trom
ikke Oslo-området. 

g 

onali-
større og 

iljøer,

Adamstua. 
Strategisk fei
det samled
bruksmiljøet å
NVH ”til 

tverk. 
e se at 

jøene på Å
mindre attra

gevinsten etters  man bygge sama
øk

eidet med de 
iljøene i 

a et kost-
t bør NVH 

Universitetet i Tromsø / Norges fiskerihøgskole 
Enig i at norsk biofag
forskning drives for sp
og lite konsentrert.

lig 
redt 

 Viktig 
at fagmiljøene selv deltar i 
debatten om hvordan 
konsentrasjon kan oppnås 
og hvilke spesialiseringer 
de ulike miljøene skal ha. 
Faglig samarbeid kan fore-
gå uavhengig av sammen-
slåing av institusjoner.  

Ønsker ikke å ta stilling. Ønsker ikke å
 

rutdanning, 
r og tverr-

elige prosjekter 
om særlig 

g for nordisk 
eid. 

Norges Fiskerihøgskole 
kan ikke se at de oppgaver 
som NVH er satt til å 
ivareta vil bli bedre ivare-
tatt ved en sammenslåing 
og samlokalisering med 
NLH på Ås enn hva til-
fellet er i dag. NVH, VI og 
Mattilsynet må uansett 

 ta stilling. Forske
forskerskole
vitenskap
er områder s
utpeker se
samarb
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opprettholdes som en 
samlokalisert enhet.  

Norges forskningsråd 
Ytterligere understrek
”… viktigheten av bio
fagenes raske utvikl
senere år og den sa
fremvekst av nye fo
ningsområder innen
feltet.” Utviklingen 
næringsvirksom

e 
-
g de 
idige 
k-
r 
 

ke 

Sammenslåing 
NLH.  
NFR ser det som
fordel at arbeid
samlet foreslår d
institusjon bestå
NVH og NLH
bli en betydeli
forskningsin

in
mt
rs
fo
av

het på 
feltet avhengig av ster

miljøer. 

NV

 e
sg

e
en

 vil 
g na

stitusjon.” 
ning innenfor mat, 

miljø, bioteknolog og 
vet.-fag vil gi et løft. 

jøet må 
let. En faglig 

 samlokal-
et mulig å 
et tungt bio-

o-campus-
 likevel fun-

gere forskningsmessig, 
med god samordning og 
felles strategis e satsinger.

beidsgruppens 
holdning til en nordisk 
arbeidsdeling. 

og fremtidsrettede Sats
forsknings

H-

n stor 
ruppen 
tte. ”En 
de av 
kunne 
sjonal 

Ås. 
Veterinærmil
holdes sam
vurdering sier at
isering gjør d
bygge et meg
logisk miljø. T
modellen kan

i k

Støtter ar

Universitets- og h gskolerådet ø
Ikke svart.    
Landbruksdepartement 
Vil ikke uttale seg, s
oppdragsgiver for gr
sammen med UFD. 

o
u

 m  
ppen 

 

Fiskeridepartementet 
Stiller spørsmål ved 
datet og arbeidsgrup
sammensetning, som
finner sterkt preget a
8-forslaget i Stortin
å gjøre NVH til et ”G
universitet”. Ønske
det å se organiserin
NVH i sammenheng m
lokaliseringen av Mattil-
synet, og mener besl
ningen om ett mattilsyn
begrunnelsen for lokal
sering av hovedkont
burde medført en just
av mandatet til og
mensetnin

m
p
 
v

ge

r i 
gen av 

ed 

ut-
 og 

i-
oret 
ering 

 sam-
gen av arbeids-

par-
-

 g
g be

ning”. 

rem
ta

rin s

g
 masse og f

synergier innenfor
ningsmiljøene, en
hegne om enkelte
interesser.” Er ikk
at tilknytning til N
ønskelig. 

til M
las

Ås, 
t
r

m la
o

ved
s ”i tilknyt-

terinærviten-
iljøene i 

stua har 
ydning for 
ng og næ-

ng. Henviser til 
ed beslektede 
 UiO, forsk-

ningsinstitutte
 tilsv

ar
g Å

 k
 er til

t.

 VIs rolle for 
ngen av fisk og 

l. Må utbygge rela-
ings-

og prioritere å 
marbeidet til de 

le fiskeriforsknings-
e i Bergen og 

eterinærutdan-
ningen en hjørnestein for å 
sikre rekruttering til ”for-
valtning og forskning 
knyttet til matproduk-
sjonskjeden fra ’jord til 
bord’ og ’hav til marked’.”

an-
ens 
man 
 Dok 
t om 
rønt 
ste-

Sammenslåing NV
Vil på en mer f
rettet måte ivare
hovene til ma
Viktigste målsetn
være ”å tilrettele
kritisk

gruppen: ”Fiskeride
tement er av den opp
fatning av at det må
nomføres en ny o
utredning basert på en
mandat og utvalgssam
menset

jen-
dre 
dret 
-

H-UiO. 
tids-

 be-
ektor. 
ing må 
ge for en 
aglige 
 forsk-

n å 
 sektor-
e enig i 
LH er 

Adamstua. 
Henviser 
som skal p
stedet for 
begrunnet i a
skal ha ansva
sjømat so
basert matpr
samt at ho
burde plassere
ning til de ve
skapelige m
Oslo.”  Adam
meget stor bet
marin forskni
ringsutvikli
samvirke m
miljøer ved

attilsynet, 
seres i Oslo i 
noe som er 
 mattilsynet 
 for så vel 
ndbruks-
duksjon, 
kontoret 

Peker på
forvaltni
skjel
sjonene til Havforskn
instituttet 
styrke sa
sentra
miljøen
Tromsø. V

r og syke-
arende syn-
in sektor ved 
s. Mener de 
onsekven-
fredsstil-

 

hus. Ikke
ergier for m
lokaliserin
økonomiske
sene ikke
lende utrede

et 
H-UiO, 
LH, 

Adamstua. 
Lokalisering å ta ut-

Mener de
valtningen er vik

Fiskeridirektorat
Det svekker rapporten at 
lokaliseringen av VI kun 
er vurdert i forhold til 
lokalisering av NVH. Kan 
uansett ikke tilrå flytting 
av VI. 

Sammenslåing NV
subsidiært NVH-N
forutsatt to-campus-
modell. 
”Ingen merknader” til 
sammenslåing NVH-NLH, 
men ser UiO som en mer 
naturlig samarbeidspart-
ner.  

 m
gangspunkt i forventet 
nærings- og samfunns-
utvikling og forvaltning-
ens behov for fag- og 
spisskompetanse. Min-
kende behov for tradisjo-
nell veterinærbehandling 
av husdyr, mens akvakul-
tur, sports- og familiedyr 

t for sjømatfor-
tig at 

NVH og VI videreutvikler 
og formaliserer samarbei-
det med NIFES (se neden-
for), Havforskningsinsti-
tuttet, Mattilsynets avde-
ling i Bergen (som vil få 
nasjonalt ansvar for sjø-
mat) og relevante miljøer 
ved UiB og UiTø. Flytting 
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og næring
øker. Plasse
Mattilsynet, 

smi
ri
o

oppgaver på s
 

il ikke fremme 
ventuelle andre 
ved en flytting 

ansett ikke forsvare 
en merkostnad på 2,2 
milliarder kroner. 

ddelhygiene 
ngen av 
g FDs nye 
jømatsiden. 

til Ås v
dette. E
fordeler 
kan u

Direktoratet for naturforvaltning 
Ikke svart    
Statsbygg 
Ønsker å forholde seg 
nøytrale til de forsknings- 
og utdanningspolitiske 
sidene av saken. 

Nøytral Nøytral sbygg presiserer tids-
en for konse-
redning og utbyg-

holdsvis 
a (4-5 år) og Ås 

 Dersom man i 
elger å konse-

kvensutrede lokaliserings-
smålet vil det ytter-

gå 1,5 år for begge 
iver.  

Stat
horisont
kvensut
ging på hen
Adamstu
(5-6 år).
tillegg v

spør
ligere 
alternat

tilsyn 
H-

titusjo-
e. 

Adamstua. 
Viktig å vær
nær de huma
miljøene i Osl

 lokalisert 
medisinske 

Innenfor
NOVA
kompetan

o. ”Optima-
isning og 
amilie- og 

dervisning
sjonsdy

plass i umidd
til NVH og M

lbar nærhet 
attilsynet. 

viteten 
Videreut
med Ui
akva

H-

nnings-
forsk-

Adamstua.  
Lokalisering
råde er avgjø
samarbeid
Folkehels
”V

samme om-
ende for 
ellom SNT, 

I og N

Fremhev
daglige s
effektiviseri
med hyp

v

Bioteknologinemnda 
Vil påpeke betydning
å satse på biologisk

en av 
rsk-

 

Statens dyrehelse
 Sammenslåing NV

NLH. 
Utnytte begge ins
nenes fagpotensial

e
n

lisere” underv
forskning på f
sportsdyr. VI beholde sin 

e

 rammen av 
 utnytte nordisk 

se. Klinisk un-
 på produk-

r ut fra norske for-
hold i Sandnes. Opprett-
holde den samlede akti-

på produksjonsdyr. 
vikle samarbeidet 

B og UiTø om 
medisin. 

Statens næringsmiddeltilsyn 
 Sammenslåing NV

NLH.  
Gevinster for utda
tilbud så vel som 
ning 

 i 
r

et m
a, V VH: 

ed uventede situasjoner 
er forvaltningens evne til å 
reagere raskt a hengig av 
å kunne sammenkalle til 
møter på kort varsel og at 
relevant ekspertise kan 
samarbeide på enklest 
mulig måte.” 

er det nære, 
amarbeidet, og 

ngsgevinsten 
pige, også ufor-

melle kontakter. 
Vil også fremholde Mattil-
synets vitenskapskomité, 
som vil formalisere det 
faglige samarbeidet ytter-
ligere. Vil få sekretariat i 
Nasjonalt folkehelseinsti-
tutt. 

 fo
ning i Norge og å lage so-
lide forskningsmiljøer, 
men vil ikke gå inn i en 
lokaliseringsdebatt eller ta 
stilling til plassering av 
klinikkbygg. 

  

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning 
Ut fra rapporten virker det 
som om gruppen er mer 

Kan ikke anbefale 
sammenslåing. 

Adamstua. 
Nærhet til medisinske og 

Lite å hente på nordisk 
samarbeid når det gjelder 
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opptatt av å styrke NL
Ås-miljøet enn omven

 fa
ærl

K

 n en 
 de ulike 

ed stadig 
fokusering 
g, så kan 

 gå ut 
kompe-

k på 90 og ved 
e samordning med VI 

vil NVH kunne bli en 

 fag

t 
 m

UiTø tilsier h
sering på Ada
Ås. 

sin.  
varig omstillings- 
eprosess kan slå 

tivt ut for miljøene 
H/VI. 

rhold til 
 må avklares når 

det gjelder forvaltnings-
støtte på sjømat overfor 
Mattilsynet. 

H/ 
dt. 

Vil svekke den
kompetansen, s
veterinærsiden. ”
masse kan sikkert
på et overordnet
tatt i betraktning
fagområdene m
økende faglig 
og spesialiserin

glige 
ig på 
ritisk 

 oppnås 
ivå, m

biologiske
UiO m.m., M
osv. Behove
samarbeidet

en sammenslåing
over ønsket spiss
tanse. 
Med oppta
bedr

tilstrekkelig robust 
institusjon. 

miljøer ved 
attilsynet 
for å styrke 

akvamedi
En lang
og flytt

ed UiB og 
eller lokali-
mstua enn 

nega
ved NV
VIs rolle i fo
NIFES

Folkehelseinstituttet 
Understreker betydn
av nærhet til NVH og
for instituttets arb
Viktigste leverandø
forskningsbasert for
ningsstøtte til Mattil
Tungtveiende fagli
grunner for ikke å spli
dette miljøet. Institu
har også samarbeid m
NVH om doktorgra
ledning og professor
ordning. Samarbeidet

in

eid: 
re
va
sy

ge 

tt

dsvei-
 II-
 med 
me 

frem
d
n

g NV
e N

n
 av

m
r st

u

en avsporing. Næ
produksjonsmiljø
forskyve fokus bo
viktige samfunnso
innen kontroll og rådgiv-

a. 
gang i pro-
en for hus-
t har lang 

damstua-
 når denne 
 omtales som 

nde svak”, er 
tolkning av sum-
alueringsresul-

en bak på-
ing til 

 samarbeidet 
mellom NVH/NLH og 
UiO er ”skjul

 e
boe

et
 på A

Vil ikke at veterinærut-
danning skal være motiva-
sjonsfag for mer generelle 
biofaglige utdanninger. 

gen 
 VI 

r av 
lt-
net. 

tte 
et 
ed 

Sammenslåin
Kan ikke støtt
NLH.  
Viktig for veteri
disin å være del
medisinsk og bio
sinsk miljø. Fo
kobling til landbr
matproduksjon ka

VI omfatter smittsom
sykdommer og der ag
og sykdommer er forå
saket av kjemiske 
medstoffer. Samarbei
om Norsk Zoonosese

ens 
r-
-
er 
ter.  

ning. 

H-UiO. 
VH-

ærme-
 et 
edi-

erk 
k og 
n være 
rhet til 
ene kan 
rt fra 
ppgaver 

Adamstu
Helhetstanke
duksjonskjed
dyr, fôr og ma
tradisjon i A
miljøet, og
forskningen
”gjennomgåe
det en feil
mariske ev
tater. Logikk
standen om at flytt
Ås vil styrke

t for oss”. 
r ikke en 
ne når de er 
, og det er 
damstua. 

Laboratorier
fare for na
riktig utform
plass nok

Veterinærinstituttet 
Kan ikke se at grup
tatt tilbørlig hensyn t
nåværende posisjon og
plassering o

pe
i

 
g mener det er 

og sam-
varlig å 

er 

 
nåværende plassering når 
den skal vurdere lokalise-
ring av NVH.  
Omtalen av VI er ufull-
stendig og fører til gal 
konklusjon. Forskningen 
ved VI er ikke svak, men 
omtales som ”very good” i 
NFR-evalueringen. 

”kan” VI s
sammenslåing NV
men mener også N
UiO burde være a
eller opprettelse a
”mat- og helseuni
som også omfatte
og odontologi.  

i
a

 v
g

et m

 M
ors
st

beid med Nasjonalt folke-
helseinstitutt på bered-
skapsområdet (også bio-
terrorisme), praktisk hånd-
tering av prøver m.m. 
Behov for å styrke samar-
beidet med havbruksfag-
lige miljøer i Bergen og 
Tromsø. Lettes ikke ved 

ehovet i landbru-
ere ned, 

 gitt at det er be-
r å utdanne 90 vete-
r. For dyr til å bru-

m en allmenn bio-
isk utdanning. 

 av Ås-miljøet  vil 
matisk lette 

eidet med UiO eller 
itusjoner. I 

 til det nordiske 
eidet er lokalise-

ringen i Oslo mest hen-
siktsmessig for VI. 
Mener gruppens bekym-
ring rundt sikkerhetspro-
blemene i Oslo er ube-
grunnet, og henviser til 
sammenfallende uttalelser 
fra Forsvarets mikrobio-
logiske laboratorium og 

n har 
l VIs 

Forutsatt to-campu
modell 

faglig, økonomisk 
funnsmessig ufors
flytte VI til Ås. Men
mandatet pålegger grup-
pen å ta hensyn til VIs

s-
tøtte en 

Adamstua. 
De komparat

H-NLH, 
VH-

ktuelt, 
v et 
versitet” 
r medisin 

mellom hum
veterinærmed
stadig større
samfunnsopp
særlig rett
og helse. Lite
når det gjelde

ve aspekter 
n- og 
isin får 
ekt, og VIs 
aver er 
ot medisin 

Dersom b
ket vil gå ytterlig
er det ikke
hov fo
rinær/å
kes so
log

 å hente i Ås 
r forsknings-

attilsynets 
kningsbasert 
øtte. Samar-

Styrking
ikke auto
samarb
andre inst
forhold
samarb

samarbeid. 
Hensynet til
behov for f
forvaltnings
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flytting til Ås  oppga-
 
tuell flytting 

asjon 
rat. Viser 

l bygnings-
m til 60-70% 

består av nybygg eller 
totalt rehabiliterte byg-
ninger. 

Nasjonalt folkehelseinsti-
tutt. 

. Nye
ver mot FD.
Ved en even
til Ås må VIs situ
utredes sepa
spesielt ti
massen, so

MATFORSK 
Fremhever den gjen
avhengigheten mello
norsk landbruk og n
ringsmiddelindustrie
verdikjeden ”Fra jo
fjord til bord”. Nye m

si
m

æ
n, 

rd og 
ole-

kylærbiologiske metoder 
til bruk innen avl, vete-
rinærmedisin, trygg mat 
og kvalitetsstyring.  

V

 v
kusering av forskn
satsen i en institus
mat bli et sentralt 

t sama
i

ygg

tt nødv
kalisering vil gi 

re samordning av 
g utdanning og 

e utnyttelse av 
ressursene. Mener 

arbeidet m
 ka
d

e å hente på et godt 
mmarbeid 

nenfor NOVA. Et sterkt 
 mellom 
ene i Norge vil 

ke den norske 
posisjonen i samarbeidet. 
Peker også på betydningen 
av avl og fôrproduksjon i 
oppdrettsnæringen. 

dige 
 

-

Sammenslåing N
NLH. 
Sterkt behov for

H-

idere fo-
ingsinn-
jon der 
fokus.  

Ås. 
Et sterk
mellom fagm
fokus på tr
råvarekvalitet
”absolu
Samlo
raske
forskning o
bedr

rbeid 
ljøer med 

My
faglig sa
in

 mat og 
 er en 
endighet.” 

samarbeid
institusjon
styr

sam
Mattilsynet
tilfredstillen

ed 
n ivaretas 

e. 
Havforskningsinstituttet 
Det bør legges vek
veterinærmiljøene sk
etablere gode og vari
allianser båd

t på
a
g

e til land-
brukstilknyttede forsk
ningsmiljøer og fiskeri-
forskningsmiljøene – ikke 
bruke NVH til å styrke 
NLH i konkurransen med 

L

e
 adm

v koordinering N
NLH, forutsatt to 
Mener at det er vi
VI beholder sin se
dighet og at sama
dem imellom utbygges 
videre.  

 a

t i f
terinærmedi-

 da ”vil 
 på Ås være 

viser til 
kling i norsk 

landbruk, at havbruk ut-
gjør landets d dert stør-
ste animalske produksjon 
samt økningen

n
H/VI. 

rinærmiljøene må 
virksomhet mot 

råder og etablere 
samarbeidsallianser med 
nye aktører innen 
forskning og høyere 
utdannelse. Henviser til 
samarbeidet med VI, som 
bør utvides til å omfatte 
NVH.  

 at 
l 
e 

-

Sammenslåing N
NVH. 
Har ingen ”sterk
ninger” om en
ti

Bergen/Tromsø. 

H-

 forme-
inistra-
VH-

campus. 
ktig at 
lvsten-

rbeidet 

Adamstua. 
Lokalisering
veterinærdele
gangspunk
behov for ve
sinsk forskning, og
en plassering
direkte feil”. Hen
forventet utvi

v 
n må ta ut-
remtidens 

Vete
spisse sin 
vekstom

esi

 for sports- 
. Flytting vil 
edbrytende” 

og familiedyr
være ”faglig 
for NV

Norsk polarin

Fremhevet samarb
k av forsøk

eidet 
sdy  

g veterinæ -

ng. 

Uttaler seg ikke om de 
organisatoriske fo d. 

Adamstua. 
Forskningssam rbeid med 
NVH/VI, felles utnyttelse 
av forsøksdyr. 

”Flytting til Ås vil føre til 
at veterinærmedisinen 
dreies mot landbruk, 
planter, bioproduksjon, og 

ke der veterinær-
medisinen har sin egent-
lige forankring.” Vet.med. 
burde fokusere på patologi 
og ”medisin”. 

om bru
medisinsk o

r i
r

medisinsk forskning, 
særlig kreftforskni  

rhol a

det er ik

stitutt 
Ikke svart    
Rikshospitalet 

Radiumhospitalet 
Ikke svart    
Ullevål universitetssykehus 
Vil understreke konver- Sammenslåing NVH-UiO. Adamstua. ”Prevet.”-utdanning bør 
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gensen av forskningsi
esser og –metodikk 
for medisinske o
iske

nter-
nen-
og-

Påpeker at et v
ikke vil utgjøre
1/50 av det samle
versitet. Ledels
frykt for de øko
problemene ve
men

in
g biol

 fag i postgenom-
æraen. 

et.m
 m

en
no

d e
slåing er forståelig, 

men ikke av prinsipiell 
betydning. 

f
å, f
 Be

n
ed b

er som m
statistikk/info
fysikk og kjem

 i nær kontakt med 
rige basale bio-

iljøer. Volumet 
stua må ikke bli 

nn hva som er 
endig for forskning 

rvisning. Slutter 
s Rasks 

vurdering av behovet for 
klinikkfasiliteter, gjengitt i 
rapporten.  

ed.fak. 
er en 
de uni-
s uttalte 
miske 
n sam-

Eksisterende 
Oslo er sm
og sårbare.
støttefunksjo
kontakt m
skap

agmiljøer i 
ragmenterte 
hovet for 
er og nær 
asale viten-
atematikk/ 
rmatikk, 

i. 

utvikles
UiOs øv
logiske m
på Adam
større e
nødv
og unde
seg til Lar

Aker universitetssykehus 
Ønsker ikke å uttale seg. 

eid

   
Har for tiden ikke 
formalisert samarb
NVH/NLH 

 med 

Den norske veterinærforening 
Mener mattrygghet 
folkehelseaspektet vil
større vekt fremover
Tyngden i vet.med
neppe være landbruks
latert i fremtiden. Me
marinbiologi og o
forvaltning vil få stø
betydning. Kompetan
innen akvatisk m
være avgjørende for u
lingen a

og

. 
. vi

d
ffen

rre 
se 

edisin vil 
tvik-

v oppdrettsnæ-
ringen i Norge og må til-
legges stor vekt, spesielt 
innenfor forskningen, 
likeledes familiedyrs rolle 
i komparativ medisinsk 
forskning.  

ve
m

v
v

ndr
ativer uten om m

Mener tilføring av
ressurser til NVH
ske behovet for sa
slåing med annen
tusjon.  

vi
rfari
g Da

r så
el
d

 e
an
V

tte i
 VI

på selvstendig
Synergien me
NVH er ”kriti
vil være avgjø
miljøet er sam
synet til Matti

arbeidsgruppen 
rdert  utdannings-

sjoner utenom 
dinavia med mer 

” organisering i 
k perspektiv. 
så hentet inn 

nkter fra fiske-
e ved UiB og 

eptiske til å øke 
0 studenter. 

 dette neppe vil 
teressen for å 
.med. i utlan-

mtidig som marke-
ppe kan ta imot flere 

rer. Ser ikke 
or noen ny stor 
onsdyrklinikk på 

, men mener 
nnen dette 

et bør komme i 
Sandnes, der norsk dyre-
hold har best utsikter 

. I nordisk sam-
 bør Norge satse 

ge ut områder der 
spesielt gode, som 

edisin og småfe-
g. 

 
 få 

l 
re-
isin, 

tlig 

Sammenslåing NV
Mener alternati
lig utredet, og at 
fra UiO i seg sel
avgjøre dette. Sa
vurdering av a
n

H-UiO. 
t er dår-
otstand 

 ikke må 
ner også 
e alter-
andatet. 
 større 

 vil min-
mmen-

 insti-

Adamstua. 
Mener forslag
bygger på s
misser. E
Sverige o
at fagene e
det er vansk
det samarbei
ønskes. Om
momenter k
flytting av N
gjelder de
flytting av

et om Ås 
ktende pre-
ngene fra 
nmark viser 
 vidt ulike at 
ig å oppnå 
et som 
nkelte 
 tale for 
H til Ås, 

kke VI. En 
 må utredes 
 grunnlag. 
llom VI og 
sk”, og det 
rende at 
let. Hen-
lsynet.   

Mener 
burde vu
institu
Skan
”normal
europeis
Burde og
synspu
miljøen
UiTø. Sk
opptaket til 9
Mener
minske in
studere vet
det, sa
det ne
veterinæ
behov f
produksj
Adamstua
utbygging i
områd

fremover
menheng
på å byg
man er 
akvam
forsknin

) FF-NVH: NV
må fortsatt 

1) Samme
NVH-U

1) Ad
For

a. 
 sam-

1) 
Forskerforbundet 

1 H 
være 

en udelt insti-
tusjon; delflytting 
dårligere alterna-
tiv enn total flyt-
ting. 

2) FF-NLH: Dyr in-
frastruktur og 
lavt studenttall på 
mange program-

nslåing 
iO. 

”NVH bør truleg 
verta del av eit 
universitet. Helst 
bør detta vera 
UiO.” 

2) Sammenslåing 
NVH-NLH. 
Advarer mot to-
campus-modell. 

amstu
holdet til

arbeidspartnere. 
Hensyn til perso-
nalet, som opple-
ver forslag om 
flytting som en 
stor belastning. 

2) Ås. En 
forutsetning for 
gevinster ved en 

”Avgjerd om ny-
bygg og framti-
dig organisering 
og plassering av 
NVH må koma 
raskt, både av 
faglege og men-
neskelege om-
syn.” 

2) Ingen kommen-
tarer. 
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mer gir k
utdanninger.
Samlokalis
kan gi mul
for bed

ostbare 
 

ering 
ighet 

re utnyt-
fra-
. 

3 ner 
n i 
r be-
ten. 

nder 
som kan gjelde 

V

3) Uttaler seg ikke. menslåin
amstua. V
e samarb

d Folkehe
tuttet me

er, og rådg
 overfor
 investe

ringer i bygn
massen til V
senere år. 

”Ås har biotekno-
ogiske miljøer, 

men bioteknologi 
er i denne sam-
menheng bare et 
verktøy, og sam-
lokalisering av 

tenskapelige 
miljøer kun på 
grunnlag av felles 
verktøy vil ikke 
gi stor faglig 
gevinst.” 

telse av in
strukturen

) FF-VI: Me
VIs situasjo
liten grad e
lyst i rappor
Flere påsta

for NVH er i
gyldige for 

kke 
I.  

sam
3) Ad

nær
me
insti
m
ning
Store

g. 
Is 
eid 
lse-
d 
iv-
 LD. 
-
ings-
I i de 

3) 
l

vi

NTL 
Enig i ambisjonen 
til ”en ny tverrvit
lig innsats som bygg
biovitenskapelig land
bruksvitenskap og ve

om
ensk

e
-
te-
-
piss-

k p t, miljø
biote rinær
fagli

NV
e ved 

 organisasjon med to 
campus meget krevende 
og motsetningsfylt; vil 

inistra

Situasjonen k
kalisering så snart som 
mulig. En tidshorisont på 
10 år er svært lang. 

angsfasen må det 
stillende 

arbeidsforhold for perso-
nalet på Adamstua gjen-
nom vedlikehold og på-
krevet oppgradering. 

 å få 
ape-
r på 

Sammenslåing 
NLH, men bar
samlokalisering. 
En

rinærmedisin i et kon
st t ill.” Sruk ivt samsp

om etanse på ma
knologi og vete
g utvikling. 

, 
kreve store adm
ressurser. 

-

H- Ås. 

tive 

rever samlo-
I overg
sikres tilfred

) NSU-Ås – 
Studenttinge
Vektlegger kva
liteten i utd
ningene. 

) NSU – Høy
lene i Oslo
ner gruppe
tilstrekkelig har 
vektlag ær-

eri-
en, 

ur-

NLH-NVH. 

1) Samm 1) Ås. 
delt

2) Tro
(u
med
n
dyrb
di

 mot 

ed 
dan-
hus-

bsi-
tua. 

1) 

2) 

ehovene 
 de distrikts-

iske. Lite 
for samord-
av grunn-
ningene. 

k

poli
rom
ning

Den norske Lægeforening 
Ingen kommentarer. Sammensl

NLH. 
Støtter arbeidsg
tilrådning. 

åing NV

ru

. 
beidet 

 medisinske 
forskning, 

 og forvaltning. 

Dersom NVH og VI skulle 
lokaliseres vekk fra Mat-
tilsynet vil det kunne skje 
en faglig svekkelse og 
oppsplitting av viktige 
deler av kompetansen. 

H-

ppens 

Adamstua
Vekt på samar
mellom ulike
miljøer innen 
utdanning

Norges Ingeni

Norsk Studentunion 
1

t: 
-

an-

2 sko-
: Me-
n ikke 

t det s
egne ved vet
nærutdanning
og har overv
dert synergiene 

enslåing 
NVH-NLH 

2) Anser ikke den 
administrative 
organiseringen 
som vesentlig.  

Advarer
 campus 
ndheim 

niversitet m
isinsk ut

ing + aktivt 
ruk), su

ært Adams
Må sette de fag-
lige b
foran

t
 
 

utdan

Fremholder 
spesielt det gode 
studiemiljøet i Ås
Forslag om felles 
fordypning i pro-
duksjonsdyrme-
disin NVH-SLU 
må utredes mer 
før en avgjørelse 

an fattes. Fryk-
ter arbeidsmar-
kedet ikke kan ta 
i mot 90 kandida-
ter pr år. 

ørorganisasjon 
Mener VIs rolle og arbeid 
ikke er tilstrekkelig belyst.

Sammenslåing NVH-UiO. 
Mener det ikke er 
argumenter nok for at det 
forskningsfaglige vil bli 
styrket til at man kan gå 
inn for sammenslåing 
NVH-NLH. Peker på 
ulikhetene i faget. 

Adamstua. 
Gitt av konklusjonen i 
punktet om sammenslåing. 
Også faglige grunner, som 
nærhet til samarbeidspart-
nere på Adamstua og i 
Oslo. 

 

Norges Bondelag 
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Er med på Landbruks Sammenslåing NVH-
 

Ås  sam-
virkets høringsuttalelse NLH.
Norges Bonde- og   småbrukarlag
Er med på Landbrukssam-

 høringsuttalels  
Sam
NLvirkets e

menslåing NVH-
H. 

Ås  

Landbrukets forskningsutvalg 
Ikke svart    
Norges landbruk irke ssamv
Opptatt av en styrkin
vet.-utdanningen og
danningen av kand
fra NLH for å stå best 
lig rustet på begge o
der i fremtiden. Sæ
opptatt av produksjo
dyrenes plass i utd
gene, som ”

g
 ut

idat

m
rlig

n
annin-

har vært på 
 dyre-
for en 
us-

ngsut-
n,   

e NOR 
orske 

nning-
 

nikk, 
ag, 

 Skogeierforbund, 

o
T

 o
ganis

ter

oduk-
sjonsdyrmedisinen, som 
har blitt skadelidende hver 
gang NVH har økt sats-
ingen på andre områder.  

 alte
a

g: ”E -
s
g

petent miljø m
kompetanse in
kjeden fra jord ” 

videt nordisk samar-
 vil være helt påkrevet 
sikre best mulig 

kompetanse innen alle 
er.” Særlig 

id om master-

jonen på NVH er så 
alvorlig at klinikkbygget 
må prioriteres og forseres, 
ikke forsvinne i en stor 
flytte- og omorganise-
ringssak. 

 av 
-
er 
mu-
rå-
 

s-

Sammenslåing NV
NLH. 
Større robusthet
økonomi i or
enklere å priori
for en større buds
me. Fokus på pr

vikende front”. God
helse er grunnlaget 
konkurransedyktig h
dyrproduksjon. 
Følgende institusjoner er 
med på denne høri
talelsen: Gartnerhalle
GENO, Gjensidig
Forsikring, HOFF N
Potetindustrier, Ho
centralen, L.O.G. AS,
Landkreditt, Landtek
Norges Pelsdyralsl
Norges
Norsk Kjøttsamvirke, 
Norske Felleskjøp, N
svin, PRIOR Norge, 
BA, Norges Bondelag
Norges Bonde- og Sm
brukarlag 

r-
INE 
 og 
å-

H-

g bedre 
asjonen, 
e innen-
jettram-

Ås. 
Bare dette
full uttelling 
menslåin
versitet på Å
slagkraftig o

rnativet gir 
v en sam-
t grønt uni

”Et ut
beid
for å 

 vil bli et 
 meget kom-
ed høy 
nen verdi-
 til bord.

fagområd
samarbe
grader. 
Situas

Kjøttindustriens sforening felle
Å knytte vet.-utdann
opp mot FoU-miljøe

ingen 
ne på 

Ås vil gi muligheter for en 

søm av utdanning i tråd 
med næringslivets fremti-
dige behov. Vil gjøre 
FoU-systemet mer over-
siktlig og brukervennlig. 

Sammenslåing NV
NLH. 
Behov for sterke f

 kan 
gjøre Norge til ledende på 
matkvalitet og matsikker-
het. 

ter for syn-
ergier, men viktig at det 
finnes infrastruktur og 
forskning som motiverer 
til samarbeid. Behovet for 
fysisk nærhet mellom 
Mattilsynet og NVH/VI 
underordnet i forhold til å 
videreutvikle et levedyktig 
fagmiljø. 

Mulig å oppnå gode 
effekter med en videre-
utvikling av det nordiske 
samarbeidet. spesialisering og skredder- ningsmiljøer som

H-

orsk-

Ås. 
Store mulighe

Næringsmiddelbedriftenes Landsforbund 
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Veterinærfagets fora
ring i ”rød sektor
til god dyrehelse, god 
dyrevelferd og trygg m
”grønn” og ”blå” se
god dyrehelse et vikti
drag til økonomien
duksjonen. Tyngdep
”kunnskaper om risi
faktorer, om kausale s
menhenger mellom d
og helsestatus, og o
bygging og behandl
fremtiden vil 

n
”. Bi

kt

 i p
u
ko

am-
isse 

m fore-
ing.” I 

”blå” sektor 

 å satse på sam r-

V
sa

 b
evin
e at

and-
”. For 

 avvise dette fordi 
”UiO vil være en uvillig 
fusjonspartner”. 

s
 l

u
Flytting kan ik
samfunnsøkon
faglig. 

 se at gruppen har 
t VIs rolle separat, 
 mulige konse-
av en flytting. I 
t-perspektiv er 
gsaktørene som 

ar for risikohånd-
elhetlig og effek-

ing forutsetter 
g god kommu-

jon mellom næring, 
 og vitenskapelige 

valtningsstøtteorganer.” 
Henviser også til vur-
deringer rundt Mattil-
synets plassering.   

k-
dra 

at. I 
or er 
g bi-
ro-
nkt i 
-

Sammenslåing N
Ser behovet for 
slåing til en større
sjon og at det er
samordningsg
men kan ikke s
bør bli del av et ”l
bruksuniversitet
lettvint å

øke i betydning; mindre 
naturlig a
beid NVH-NLH. 

H-UiO. 
mmen-
 institu-
etydelige 
ster, 
 NVH 

Adamstua. 
Gruppen har 
fredstillende
klinikkbygg o
praksis for st

kissert til-
øsninger for 
g havbruks-
dentene. 
ke forsvares 
omisk eller 

Kan ikke
vurder
eller de
kvenser 
trygg ma
det nærin
har ansv
tering. H
tiv forvaltn
”løpende o
nikas
tilsyn
for

Kjøttbransjens Landsforbund 
Ikke svart    
Norsk Kjøttsamvirke 
Er med på Landbruks
virkets høringsuttale

sam-
ls

Sammenslåing NV
e NLH. 

H- Ås  

GENO 
Deler gruppens vis
men vil understreke
ningen 

jon
 b

av at produksjons-
dyr ikke må nedpriorite-
res. Videreutvikle den 
gode dyrehelsen som et 
internasjonalt konkurran-

Støtter gruppens s
forhold til FoU-op
opplever man ”ma
organisatorisk sam g 
som en utfordring”. 

in
us 

 
te

føre til en lang
seringsstrid so
god utnyttelse av felles 
ressurser. Vet. ed. må ha 
en egen identitet innenfor 
et ”Universitet for Bio-
logi”. 

 det nordiske 
 videreutvikles 

isskompetanseom-
m samlokalisert 
n vil NVH-NLH 

n mer attraktiv part 
i det nordiske samarbeidet.
Ser stort potensial for 
FoU-samarbeid med ut-
danningene og søsterorga-
nisasjoner innen akvakul-
tur om grunnleggende 
bioforskning.  

, 
etyd-

Sammenslåing NV
NLH. 

sefortrinn. 

H-

yn. I 
pdrag 
nglende 
ordnin

Ås. 
Sammenslå
av to camp
”driftsmessig
isering”. Det

g, men drift 
Støtter at
samarbeidet

vil føre til en 
suboptimal-
 kan også 
dryg lokali-
m hindrer 

på sp
råder. So
institusjo
være e

m

NORSVIN 
Er med på Landbrukssam- Samm
virkets høringsuttalels

enslåing NVH-
NLH. 

Ås  
e 

Norsk sau- og geitealslag 
Ikke svart    
Fondet for forskningsavgifter på landbruksprodukter 
Ikke svart    
Næringslivets hovedorganisasjon 
Ikke svart    
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 
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Spør om gruppen h
dat og kompetanse 
vurdere den fulle pr
matikken rundt flyttin
Vektlegger produse
ansvar for trygg ma
veterinærenes rolle, so
skal være å bidra til g
dyrehelse, god dyre
og trygg mat (del av 
politikken). Kompet
semessig tyngdep
”rød sektor”: utvikli
kunnskaper om risiko
torer, om kausal

ar 
til 
ob

nt
t o

vel
helse-

an-
unkt i 

ng av 
fak-

e sam-

estatus og fore g-

V
bli d

l f
rupper

m
tte

ompet
sektor dom

ikke lenger i denn
sammenheng. 

 
iss

 ru
p

ng
 s

rbei
il ikke styrke 
danningen, 

den egent-
lige hovedoppgaven for 
gruppen (ref. kritikk av 
mandat og kompetanse). 

uppen i for liten 
r vurdert VIs rolle 

ring separat og 
 og mulige kon-

er av en flytting. 
rering av VI på Ås 

re negativt for sjø-
tnæringen. Hensyn til 

Mattilsynets behov for 
forvaltningsstøtte. 

man-
å 
le-
g. 
enes 
g 
m 

od 
ferd 

Sammenslåing N
At NVH bør 
”grønt universitet”
”basert på en ga
av hvilke g
fremtiden vil do
etterspørselen e
veterinær k
Grønn 

menhenger mellom disse 
og hels by
ging og behandling. 

H-UiO. 
el av et 
 er 
orståelse 
 som i 
inere 
r 
anse”. 
inerer 
e 

Adamstua.
Gruppen sk
tilfredstillend
problemene
og havbruks
løses. Flytti
vendig for å
ningssama
VI-NLH. V
veterinærut
som bør være 

erer selv 
e hvordan 
ndt klinikk- 

raksis kan 
 ikke nød-
tyrke forsk-
det NVH/ 

Mener gr
grad ha
og plasse
totalt sett,
sekvens
Inkorpo
vil væ
ma

drifters landsfo ng 
   

r vannforskning 
Sammenslåing 
NLH.  
”Både innenfor m
tenskap og ak
både Master og
danningen 
NLH-NVH bli den

rekruttering av k mpe-
d rele-
r 

rt ut fra 
skning og 

Underst
samarbe
NLH

Oslo kommune 
Ikke enig i at utf
statlige virksomheter
Oslo skal 

lyttin
 

være noe m
seg selv eller en del av
distriktspolitikken.  

ke o
riske fo

a. 

ins
, M

g av 
fra 

Uttaler seg ik
organisato

ål i 
 

m 
rhold. 

Adamstu
Nærhet til rele
medisinske m
forsknings
Adamstua

vante 
iljøer, 

 

tituttene på 
attilsynet. 

g 

nktet om 

Ås. 
Viktig fo
robust miljø
utdanning o
Ledd i en st

ape et 
or forsk

Vil regul
legge fo

Norske sjømatbe reni
Ikke svart 
Norsk institutt fo
 NVH-

iljøvi-
vakultur bør 

 PhD-ut-
ved et samlet 

 beste i 
landet og derved bidra til 

o
tente studenter me
vant erfaring til fo
eksempel NIVA.” 

Ås 
Særlig motive
gevinster i for
forskerutdanning. 

reker det gode 
idet med NVH og 

. Ønsker bedre 
utnyttelse av NIVAs 
Marin Forskningsstasjon 
Solbergstrand, så vel fra 
NVH som NLH. Lettere 
ved samlokalisering.  

Ås kommune 
Vil legge til rette for 
utviklingen av 
forskningsmiljøene på Ås 
samlet sett. 

Sammenslåin
NVH-NLH. 
Følger av standpu
lokalisering. 

r å sk
 f ning, 
g formidling. 
rategi for å 

utvikle et universitet.  
Optimalt i forhold til 
kvalitet, funksjonalitet, 
fleksibilitet og kostnader. 
De langsiktige drifts-
kostnadene ved komplett 
nybygg må vurders opp 
mot fremtiden på Adam-
stua. 

eringsmessig 
rholdene til rette 

for ønsket utbygging på 
NLHs område. 
Rikelig med areal til 
næringsutvikling i rand-
sonen rundt forsknings-
miljøene. 
Skape bedre balanse i næ-
ringsveksten i Osloregio-
nen 

Sandnes kommune 
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Understreker at Rog
har et livskraftig hus
bruk. Mener gruppen
viet for liten oppme
het til betydningen fo
vet.-utdanningen av
het til praktisk hus
med aktuelle og varie
dyrebesetninger. NV
viser ikke alltid forstå

al
d
 

rk
r

 n
dyr

H
else 

for næringens problemer, 
oppleves som en ”fjern og 
noe lukket” institusjon. 

 NV
H-N

r

g 
ed

i
ndnes ”må fagl

nasjonalt sett vær
løsning.” 

ubs
 me

 

 
ningsundersøkelser 
kdomforebygging” i 

nngå 
essig 

investering i 
 på Ås 

 
ygge infra-
d ISf. Nærhet 

husdyrbruk, 
korte avstander. Peker her 
på organiseringen av vet.-

n i

rdisk samarbeid 
åfe og akvakultur, 

tisk til Skara-
n. Gruppen er for 

”passiv” i forhold til 
kompetanse for storfe og 
gris ved ISf. 
 

and Sammenslåing
yr-
har 
som-
 
ær-
bruk 
rte 
 

subsidiært NV
Styrking av prekli
fag og klinikk fo
i Oslo, styrket sam
om husdyrfag o
bioteknologi m
styrking av avdel
Sa

H-UiO, 
LH. 

niske 
 kjæledyr 
arbeid 

 NLH og 
ngen i 
ig og 

Sandnes, s
Adamstua
undervisning
produksjonsd
ambulatorisk
beste
og sy
Sandnes. U
samfunnsm

e en god ufornuftig 
nytt klinikkbygg
eller i Oslo.
Bruke og utb
strukturen ve
til intensivt 

idiært 
d ”dybde-
i klinisk 
yrmedisin, 
klinikk, 

Styrket no
om sm
men skep
modelle

utdanninge
nia. 

 Storbritan-

Rogaland fylkeskommune 
Understreker at Rogal
har et livskraftig husd
bruk. Mener gruppe
viet for liten oppm
het til betydningen fo
vet.-utdanningen av 
het til praktisk husdy
med aktuelle og va

and 
yr-
har 
som-
 
ær-

Sammenslåing N
subsidiært NVH-N
Styrking av pre
fag og klinikk
i Oslo, styrket sa
om

n 
erk

r
n
rbruk 

rierte 
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menslåing NVH-NLH 
(forutsatt to-campus-
modell). 
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