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Innehåll

Förslaget är omfattande och gäller 1) fusioner av forskningsinstitut 2) hur man kan öka
forskningens samhälleliga påverkningsförmåga och 3) hur man kan fördjupa samarbetet
mellan forskningsinstituten  och unversiteten.

Forskningsinstitut som har en nära beröring till jordbruksnäringen föreslås att fusioneras.
År 2014 fusioneras 1) Meteorologiska Institutet och Finlands miljöcentral till Forsknings-
och utvecklingscentralen för miljö och 2) Forskningscentralen för jordbruk och
livsmedelsekonomi (MTT) , Skogsforskningsinstitutet och vilt- och
fiskeriforskningsinstitutet till Forsknings- och utvecklingscentralen för naturresurs och
bioekonomi.

SLC:s åsikt

Forsknings- och utvecklingscentralen för miljö

Ur jordbruksnäringens synvinkel kan man se synergifördelar i en fusion mellan det
meterorologiska och hydrologiska kunnandet och expertisen om de komplicerade
processer som gäller jordbrukets miljöfrågor, framförallt i skyddet av våra vattendrag och
Östersjön, på Finlands miljöcentral. Den pågående klimat- och växthuseffekten och de
ökande regnmängderna kommer att ha en stor inverkan på jordbrukets
verksamhetsförutsättningar och miljöpåverkan i framtiden.

För jordbrukets del är det också av central betydelse att vi kan upprätthålla en hög kvalitet
på  lokala och regionala väderprognoser och varningstjänster som är anpassade till
jordbruksnäringen behov.

Forsknings-och utvecklingscentralen för naturresurs och bioekonomi

I sammanslagningen av jord-, skogs- och viltforskningsinstitutet är det viktigt att både den
grundlägganden och tillämpade forskningen inom jordbruks- och livsmedelsproduktionen
förstärks. Detta avspeglas tyvärr dåligt i förslaget till det nya namnet, där ordet jordbruk
eller livsmedel inte framkommer överhuvudtaget! Utmaningarna är stora för det finländska
jordbruket och  består bland annat i att förbättra den svaga lönsamheten och de
utmaningar som det förändrade klimatet medför för jordbruksproduktionen. Det krävs en
målinriktad forskningsinsats för att trygga den inhemska livsmedelsproduktionen. För att
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förbättra lönsamheten borde t.ex. skördemängderna inom växtodlingen öka, det är därför
oroväckande att de genomsnittliga skördarna, trendmässigt stampar på stället för många
odlingsgrödor.

SLC förespråkar ett tätare samarbete mellan forskningen, rådgivningen och de praktiska
jordbrukarna enligt ”bottom up” principen, det vill säja forskningsprioriteringarna bör göras i
ett närmare samarbete med  jordbrukarna och tillämpningarna av forskningsresultaten
som förbättrar lönsamheten måste fås ut till gårdarna snabbare. SLC anser att ett odlarråd
tillsätts som med jämna mellanrum träffas för att diskutera pågående forskning och nyttan
för jordbrukarna.
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