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Näringsdepartementet

Remissyttrande över Slutbetänkande av 
Konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15,
Attraktiv, innovativ och hållbar - strategi för en 
konkurrenskraftig jordbruks- och
trädgårdsnäring. 

VINNOVA kommenterar slutbetänkandet från Konkurrenskraftsutredningen
i sin roll som innovations-, forsknings- och utvecklingsfinansiär och som 
expertmyndighet inom innovationsområdet. VINNOVA kommenterar 
således inte slutbetänkandet i sin helhet.

VINNOVA uppskattar Konkurrenskraftsutredningens gedigna arbete och 
delar de övergripande bedömningar av vad som krävs för att uppnå positiv 
utveckling för sektorn och vad som bör vara statens roll i detta arbete. Att 
Forskning och Innovation (FoI) utpekats som ett av fyra fokusområden ser 
VINNOVA som nödvändigt och positivt. VINNOVA stödjer de tre punkter 
(s 127) inom forskning och innovation som utredningen särskilt lyfter fram. 

Genom att modernisera och utveckla det svenska kunskaps- och 
innovationssystemet inom jordbruks- och trädgårdsproduktion finns det 
möjligheter att stärka konkurrenskraften och utveckla sektorns förmåga att 
möta samhällsutmaningar. Då reformtakten hittills varit ganska begränsad när 
det gäller innovation och eftersom många konkurrentländer och regioner 
ständigt utvecklar sina system krävs flera åtgärder för att den föreslagna 
visionen ska kunna infrias. VINNOVA stödjer därför samtliga förslag under 
kap 6 och behovet av innovationsupphandling (kap 5). Det är dock vår 
bedömning att fler och mer långtgående reformer och konkreta åtgärder
kommer att krävas för att nå visionen.

VINNOVA skulle i detta sammanhang särskilt vilja lyfta fram behov av:

 Ökad transparens vid fördelning av fakultetsmedel till forskning.

 Säkerställ att det EUs rådgivande organ för jordbruksforskning
(SCAR) kallar innovationsdriven forskning, uppmärksammas och 
implementeras inom berörda myndigheter och organisationer (t.ex.
Formas, SLF, SLU, Jordbruksverket/Landsbygdsnätverket (EIP)).
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 Organisationer med institutsuppgifter bör tydligare beskriva vad 
lantbrukets och trädgårdsnäringens företag kan förvänta sig av dessa 
när det gäller mål, roller och uppdrag.

I detta ärende har generaldirektör Charlotte Brogren beslutat. Enhetschef 
Jonas Brändström har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också direktör Sylvia Schwaag Serger, direktör Joakim Appelquist, 
enhetschef Linda Bell och Maria Landgren deltagit.

Charlotte Brogren

Jonas Brändström


