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Krever opprettholdelse av fagmiljøet på Tingvoll – no Bioforsk Økologisk
Ordfører- og rådmannskollegiet (ORKidé), regionrådet for kommunene på Nordmøre
(Sunndal, Surnadal, Halsa, Rindal, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Aure, Smøla og
Averøy) er kjent med styret i Bioforsk sin innstilling om å avvikle virksomheten på Tingvoll,
og er svært kritisk til dette forslaget.
Bioforsk har 37 ansatte på Tingvoll, herav 16 med doktorgrad. Bioforsk Økologisk på Tingvoll
har et sterkt og internasjonalt anerkjent forskningsmiljø på økologisk landbruk. Regjeringen
sitt mål er robuste fagmiljø, og Orkidé mener Tingvoll oppfyller alle slike krav.
Både globalt og nasjonalt forventes det økt etterspørsel etter kunnskap om mer miljø- og
klimavennlige metoder for matproduksjon. Orkide mener dette krever en helhetlig
tilnærming.
Forskning på økologisk landbruk bør derfor være et satsingsområde for NIBIO. Å splitte det
økologiske fagmiljøet på Tingvoll vil føre til forvitring og ikke styrking. Forskning med
relevans for økologisk produksjon må foregå i flere fagseksjoner, men skal dette bli mer enn
ord, må en ha et samlet og sterkt fagmiljø som er pådriver for å få i gang denne typen
prosjekt.
Møre og Romsdal har få statlige arbeidsplasser og få kompetansearbeidsplasser. Nordmøre
har kun 14,6 % av disse. Jfr Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser pkt 5.2.2
og 5.3 tilsier dagens situasjon at avdelingen på Tingvoll må opprettholdes, og heller styrkes
enn svekkes.
Bioforsk Økologisk på Tingvoll er den nest største forskningsenheten i Bioforsk utenfor Ås, de
har ingen problemer med å rekruttere høyt kompetente og produktive forskere. Dette
styrker grunnlaget for å opprettholde Tingvoll.
Orkidé mener det er viktig å sikre en egen avdeling for øko-forskning i NIBIO lokalisert til
Tingvoll, med tilstrekkelig faglig bredde og størrelse til å bidra langs hele verdikjeden. Å ta
vare på og videreutvikle forskningsmiljøet innebærer både faglig bredde og faglig spissing.
Dette for å gi stor nok tyngde i forskningsmarkedet internasjonalt og nasjonalt, og ivareta
tverrfaglighet og praksis nær forskning.

Dersom Bioforsk, eller det nye instituttet NIBIO, ikke vil opprettholde forpliktelsene som
Bioforsk tok på seg om økologisk forskning da NORSØK gikk inn i Bioforsk i 2006 Jfr egen
avtale, krever ORKidé at fagmiljøet på Tingvoll i sin helhet får tre ut av Bioforsk og etablere
seg enten som et eget forskningsinstitutt, eller slå seg sammen med andre aktuelle
forskningsmiljø. Forutsetningen er at forskningsmiljøet på Tingvoll får med seg den
grunnfinansieringen som Bioforsk i dag gir avdelingen på ca. 10 millioner kroner årlig.
ORKide stiller seg for øvrig bak Tingvoll kommune sin uttale, og krever at fagmiljøet på
Tingvoll – no Bioforsk Økologisk – blir opprettholdt.
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