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Jordbruksverket tillstyrker föreslagna ändringar i 14 § förordningen (2009:975)
med instruktion för Vetenskapsrådet och 2 § tredje punkten förordningen
(2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem. Jordbruksverket har
inga synpunkter på övriga förslag. Jordbruksverket är positivt till att det tas ett
helhetsgrepp om forskningsinfrastrukturen och vill särskilt lyfta behovet av att den
stödjer satsningar på behovsmotiverad livsmedelsforskning för att de av riksdagen
beslutade målen i livsmedelsstrategin ska kunna uppnås
Primärproduktionen är basen för hela livsmedelssystemet och detta behöver
relevanta aktörer förhålla sig till även i frågan om forskningsinfrastruktur. För en
fortsatt och ökad livsmedelsproduktion krävs en utveckling som ger förutsättningar
för lönsamhet i produktionen.
Genbanker för djur och växter är viktiga för forskningsinfrastrukturen. Syftet med
att vi har genbanker är att bevara arter till eftervärlden, bedriva genbanksforskning
samt vara resurs för producenter och andra typer av användare. Bevarande av
genbanker är också underlag för framtida forskning. Växtförädling och avel behövs
för att klara de omställningar av produktionen som krävs för miljö och
klimatanpassningar samt för att nå målen i livsmedelsstrategin.
Två viktiga initiativ som stärker forskningsinfrastrukturen inom
primärproduktionen är kompetensnav för animaliesektorn och lantbrukets
dataplattform.
Nya djurfria metoder växer fram inom flera forskningsområden. De nya metoderna
baseras på datateknisk och bioteknisk forskningsinfrastruktur och är beroende av
en bred tillgänglighet och samverkan för att uppnå resultat. Resultaten från dessa
metoder kan användas för att bedöma påverkan på miljö och människors hälsa.
Forskningspropositionen bör därför innehålla en långsiktigt och övergripande
strategiskt inriktning. Vi uppmärksammar att långsiktighet och målinriktning i
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propositionen lägger grunden för effektiv samverkan mellan olika forskningsfält,
myndigheter och andra parter.1
En fråga som behöver uppmärksammas kopplat till forskningsinfrastrukturen är att
det finns en mottagarkapacitet hos företagen inom livsmedelskedjan för framtagna
forskningsresultat. Livsmedelskedjan kännetecknas av att den består av många små
företag.
I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Andreas Davelid har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också tf. chefsjuristen Ida
Lindblad Hammar, Olof Johansson, Maria Lindsäth och Sanne Carlsson deltagit.

Christina Nordin

Andreas Davelid

Skrivelsen har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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Se även Jordbruksverket skrivelse till regeringen (Näringsdepartementet) Kartläggning av
ytterligare åtgärder för att begränsa användningen av försöksdjur (Jordbruksverkets
diarienummer 5.2.17-22051/2021).
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