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Strukturendringene i Bioforsk må konsekvensutredes 

Vi krever at interimstyret i NIBIO stopper prosessen med nedlegging av Fureneset, Løken 

og Holt forskingsstasjoner og gjennomfører en grundig konsekvensutredning før en går 

videre med eventuelle strukturendringer!   Man bør utrede hvilke konsekvenser endringer 

i Bioforsk sin struktur vil få for mulighetene til fremtidsrettet forskning i hele landet for en 

næring som blir drevet i hele landet og under svært ulike vekstvilkår.  Man kan ikke 

utradere forskningen fra noen områder uten at det får konsekvenser.  Konsekvensen må 

frem i lyset og man må finne løsninger som medvirker til utviklingsmuligheter for 

landbruket i hele landet i tråd med målet om økt norsk matproduksjon på norske 

ressurser! 
 

Gjennom styrevedtaket i Bioforsk den 10. mars 2015 fjerner man FoU virksomhet knyttet til 

sortsprøving, arealbruk, beiting, jordsmonn, grøfting og profilering fra store deler av norsk 

landbruk og konsentrerer forskningsmidler og ressurser i stor grad til Trøndelag, Jæren og 

sentralt Østland.  I tillegg er det mange uavklarte spørsmål om virksomheten på Tingvoll og 

Ullensvang.   Det betyr at FoU aktiviteten i store deler av distriktene der mye av 

matproduksjonen skjer, blir svekket i en slik grad at målet om økt matproduksjon på norske 

ressurser blir mye vanskeligere å nå. 
 

Næringa sine egne organisasjoner, Regjering og Storting har som mål at det skal produseres 

mer mat i Norge.   Næringa sine egne organisasjoner og flertallet på Stortinget er tydelige på 

at dette skal skje på norske ressurser.   I et slikt perspektiv blir det totalt uakseptabelt å 

fjerne forskning som kan utvikle produksjon av grovfôr i de delene av landet der bedring av 

grovfôrdyrkinga er avgjørende for hvor mye mat dette landet kan produsere i framtiden. 

 

Den største utfordringen samfunnet står overfor er behovet for økt matproduksjon under 

varierende forhold med et klima i endring.  Ved at styret i Bioforsk tilrår en konsentrasjon av 
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virksomheten i et akademisk miljø på Ås, til Jæren, Toten og Trøndelag vil avstanden til store 

deler av næringen øke.   Norge er et langstrakt land med varierende klima, topografi og 

dyrkingsforhold.  Jord, vær og nærhet til produksjonsmiljø lar seg ikke flytte på.    
 

Det er, slik vi er kjent med, ikke utført en fullstendig utredning i tråd med regjeringen sine 

retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser fra Kommunal- og 

regionaldepartementet (KRD).  Til dette kan vi vise til sitat fra statssekretær Jardar Jensen i 

KRD på NRK Sogn og Fjordane den 12. mars klokka 07:20.  Han avsluttet diskusjonen om 

statlige arbeidsplasser med følgende ord: Vi er veldig oppmerksomme på akkurat den 

problemstillingen der.  Derfor har også regjeringen sagt at alle omorganiseringer/reformer 

i statlig sektor skal konsekvensutredes!  Hva betyr det når vi gjør denne typen endringer?  

Det er viktig at vi har statlige arbeidsplasser i hele landet. Det vil si at det også er viktig at 

vi har statlige arbeidsplasser i distriktene i hele landet. 
 

Både Fureneset, Løken og Holt er faste steder for verdiprøving av fôrvekstar.  Med de rådene 

som styret i Bioforsk er kommet med  er det en svært vanskelig situasjon, ikke bare for 

verdiprøvinga, men for hele grovfôrforskningen.  Holt er for eksempel eneste teststasjon i 

Nord-Norge for Graminors foredlingsprogram for engvekster og utfører også verdiprøving av 

engvekster for Mattilsynet.   Det samme gjelder Løken i høyere dalstrøk, og Fureneset med 

sine spesielle vekstvilkår som er tydelig ulike Særheim.   I et langt land med varierende klima 

burde det ideelt sett vært flere teststasjoner – ikke færre! 

  

Om styrevedtaket i Bioforsk skulle bli stående mister en bokstavelig talt jordfestet til den 

landbaserte matproduksjonen i fjord og kystbygdene på Vestlandet, fjellbygdene på 

Østlandet og i store deler av Nord Norge.   Nærhet til jordsmonnet, klimaet, 

matprodusenten og samfunnet er avgjørende for å kunne medvirke til at også 

matproduksjonen i disse delene av Norge skal kunne utvikle seg.    
  

Det som skjer er svært alvorlig for mulighetene til å produsere grovfôr i store mengder av 

god kvalitet i disse områdene.   Områder av landet der kvaliteten på grovfôret er avgjørende 

for produksjonen av melk og kjøtt.    
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