
I forbtnddlc Ercd fordcnin$rtdote mste i Trcmsø l!2, q,I3.doaomber 1972 oÅelnlr;rr;o rådetsform.srrn
prof. dr. Jul Iig og råd€|s dlrctrtcr (Xtar Jarnl om IILVFe om vh&somhc{€n og:arbeid^eoppgaveno pl
lang eiku
L.ndbruLdtdælrrlftæ Norden håpcr ar hlLVFe f6sknlsgppleecigo lnnrote t landsdclGn ksn gi ct y€6€let

hS bidmC til en bcdro utnyttiqg av vlro nsturrcssurs€r og denrrod vtrko i retning ev å oppr.ettholde liv
og vtrlrromhø på bygdcne i Nond-Norge (

ArnenuemCr Edvand VdbGsB gom vrr Nondcns relrrc€€rrtant på møte i Tnomeø, bringer i d"g forsk'
ningsddctr ortcaræing vid.ro til Nordene lesort I

Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd
Virksomheten i Nord,Norge

NLYF. Økonoml og arbeidemåæ

NLVF ble opprctæt i 1949. Det
eret frittståerde organ med 28 m€d-
lernmer som oppnevnes .rv Kongen.
Rådæ er sunfirensatt av r€pr€sen-
tanter fra La"rxlbru*sdepartemef,rtet,
landbrukec organisasjoner, de hø-
gere Læresæder, frittstående forrk-
ninsinstitujoner og forsøksråd fra
bestemte fagområder.

Rådets hovedlormål er å virke til
at fonlcningsresultatene blir utnytta
til g"g, for landbruket og sam-
funnet so,m helhet. Virksornheten
firnnsieres alt vesentlig ved midler
{ra overskuddet til A/S Nonk Tip-
ping.

Rådets budsjett som ble redtatt
på møtet i Tromsø, er på l8,l mill.
kroner. Av dette er l7,l mill. tippe-
midler, mens r€st€n I mill. er til-
skudd fra statcn over søt$udsjet-
tet.

Rådet forvalær også 1,05 mill.
knrner lorn er avsatt til fonkning
over jordbruksavtale.n. Disse midlene
går til områder som avtalepartene
har priroriært.

NLVF bnrker årlig ca. 70 proscnt
av sine midler til gjennor -øring av
konkrete forskningryrorjrtter. I*':
1973 skal det brukes 12,5 mill. kro-
ner til fortskning, fordelt på ca- 200
fonkjeltrige proejekær.

Prirnært a,r6åider rådet gjennom
bestående institutær og institusloner
som gis støbæ til å giennomføre

r de norrnalt ikke
får høve til å ta opp innenfor ram-
men av de opdin^ære fonkningSud-
sjetter i søtlig regi.

.Videre støtt€r .NLVF fonhnings-
oppgaver som krever oryanis€rt og
folpliktende sarnarboide mellorn uli-

ffi

ke institutær. Behoræt for innsats
på detæ felt ser ut til å auke etter
hvert som den faglige spesialisering
går sin gang.

NLVF har oipprcttet og driver eg-
ne imtitutter i vitenskapelig servise-
øyemod som f.eks. Sentral for for-
søksmetodikk og databehandlog oS
Isotoplaboratoriet, men en har vært
svært forsiktig med å oppretæ egne
i'nstitutter, fordi en vil unngå å bin-
de mye av sine midler til permanen-
rc institusjoner.

Ett særmerke ved rådets virksom-
het er nettopp muligheæne til å dis-
ponene midlene fritt til nye forsk-
ningsoppg'aver etter hvert som de
dukker op,p.

Denne arbeidsmåten setter NLVF
i stand til å virke sorn en effektiv
forskningsmessig berodskapsetyr*e,

med særlige muligheter til å ta opp
qI løse nye udordringer og til å hol-
de kampen i E*g inntil staterr får
mo,blisert sine rtserver.

Dette sæ1prq er ikl<e minst viktig
i en tid hvor alt går fort og hvor de
negative konsekvenser av våre ha,nd-
linger stadig skaper nye qJ store
problemer.

NLVF deltar ogra i internasjondt
samarteide, og her sorn så ofte ellen
er det nondiske samarbeid av støst
betydning.

Det er opprettet et kontal<torgan
mellom de tilwarcnde forsknings,råd
i de 5 nordiske land, og det er for
tiden i gang en rek-ke fellesnondis,ke
prosjekter som NLVF er med å
støtter. Videre har NLVF engasjert
seg i etterutdannelse av forskere
gjennom et variert stipendprograrn.

Fra forøksuirksomheten acd Statens lorsøksgard Holt 1971. Viten-
ikapelig arsistent Ragnar Samuelsen kontrollerer spiringen hos gubot.
Undersøkelsene omfatter spircforsøk med gulrot under ulike fofiold.



h.o.icktcr I Nond-Norge

Rådeæ forurann understreker ov-
er fø Nordrn at det il*c er hett til-
fddig at rådsrnøtet for 1972 var lagt
til Trsrruø.

NLVT øns&er å uwikle gode kon'-
taktcr med det nye Universitetet
i Tmrrv, og formannecr ko,r»tate-
rer med tiffrodstret at UnivelllitsEt
alleredc ræd startcn legger sør ve*t
på der, pralti* anrrcndæ fonkniqg.

NLVT' er også rterkt opptaæ av
de p,roblerrrcr sorn landbrukot i
landsdehn har å stri rnod, og for-
mennen håper at en del av de pre
sj*t€r røn rådet rtøtter, vil bidra
til å oppr-ettho,lde et levedyktig laad-
bnrt i Nord-N*g". Av aktuelle pro-
rjekær n€rynes tø\anÅel.

I. Kjørcskadcr og atlingsreduksjon
i Nord-Norge.

Et av de mest alvorlige og kom-
pliseræ problerner som nond-norsk
jordbruI( ,i dag står over for, er en

ryrl<t i f6rpr,odu}sjonen på eng- og
beiæarralene. Heimeavla- grod6r er
y grunnleggende beqdning for
hudyrproduksjonen og dermå for
lørurrcrntreten i jondbruket øtalt.

Avlingsskadene synes bare i mind-
re utstre&ning å værr en følge av
særskilt ugunsdge *Iimavilldr.- Ska-
dene må sæs mer i sarnmenftrerrg
med den økende rnekanisering I
grasproduksjonen o[J rned err ornleg-
ging av drirftsrnetrdene.

Dersom denne utvikling får fort-
ætte uhindret, vil den kunne før€
til en økonomisk krise for svært
mange jorrdbrukere i landsdelen.
Dise spørsmål ble tatt opp på å§.
trtet i Nondland Laruilbruksuelskap
vårrn 1972, og NLVF har i prinsip-
Pet §agt §eg €{rig i at det vil være et
avgiort bdrov for å inter»ivere
tonlcningen når det gidd€r jord-
fysikk, maskimbru-k og-plantefored-
ling, derrcrn en skal ha muligheær
til å løxe dette nye problemkønplek-
set.

NLVF har tatt konsekvensene av
derrne situasjonen qJ nedsatt en
kornitd som skal utrede spørsrnåla

99 kjøreskader og avlingsred"k"jo"
i Nord-Noqgæ. Komitden har følgen-
de samrnensetning:

Bonde Fridtjov Dahl, Faus&e,
(formann). Førstea.manuensis Arnor
Njøs, Institutt for jondkultur, NLII.
Professor dr. Birger Opsahl, Institutt
for plantekultur, NLH. Forsøksleder
Kåre Rewedt, Staters foneil<sgard

Vågønes og avdcdingsleder Iva,r
Schjelderup, Statens forsøksgard
Holt.

2. Oaeraintringrundersøkclscr i eng
og beiteaekstcr i Nord-Norgc

Proejektet sta-tet i 1967 ved Sta-
ters fonøksgard Holt.

Rcilltåtene av dette proojetrtet
. vil værr av stor betydnin-g"får en
poeitiv løsnng av problemene i f6r-
produ-ksjonen.

Innsamling aa cngoekster til fored-
lingslormål

Denne virksorrtreæn dekker to
prorjekter i Nond-Norge, et ved
Statens forsøksgard Vågønes og et
ved §tateru forsøksgard Holt. -

Det tas sikrc på å samle inn plan-
ternateriale av ville grasa^rær, som
i årenes Iøp er tilpasl klirna.forhol-
dene i Nond-Norge.

Maærialet skal utprøves og even-
tuelt bnrkes til franrstilling åv ,,ye
grassorter for landsdelen.

4. Tilskuddslir til rein på uinter-
beite

Prosjekæt gjennomføres ved Sta-
ter» rcinforsøk i Harstad.

Det tar sikæ på å klarlegge nær-
mere det behov rcinen har for en
kvalitativ forbedring av vinærer-
næringen, og den nytte en kan hå
av å bruke visse tilskuddsf6r for å

en eventuell stofflig
mangel på vinærbeitene.

5. Skogkulturlorsøk

. Hgtg 20 prosent av skogplantinga
her i larudet forcgår i Ndd-Norye.
Det er derfor av stor betyaning å
finne fram til riktige kulturmeøåer,
tr€§lag og provenienser. NLVF har
i mange år støttet err rekl<e under-
søkelser på dette område som drives
av Institutt for skogforskning i
Nord-Norge.

6. Forskning i molter

Etær oppta.kt av Nordland La^rrd-
har NLVF drøftæ w-

gt.rh,.Jl forskning med molter, og det
4. A !r^t frarnlagt en utredni-n[ om
aktueUe forskningsoppgaver - når
det gjelder molæ.

7. Forskning med ryper

I samarbeid med Universitetet i
Troinsø støtter NLVF et forsknings-
prograxn som arbeider med ryper.
En ænker q visse muligheter-for

planrnessig avl av rypekyllinger æm
"å 

.l.at sette$ ut forå Uygge"opp ri-
lrcre rypestammer ,"." fii*rt,i f",
økt småviltja^kt.

8. !1f_oyasjonsmøte i Nord-Norgc
1973

. Det har vist sq at landbrukes
tJearest€menn i den nordlige lands-
9"t !"r- svært begnenseæ Å[gheær
for å delta i de informasjor,åræ.
som NLVF arrang€rer i Sør-Norge.

Det vil derfor- bli arrangert "et
inforrnasjonsrnøæ i Trornd hvor
err .h --"ik-æ på at flest mulig
a:\/ Iardbru&cts tjenesternenn skJ
1."ryr"- Sj"r€ 19g kjent rned nyere
føskninprts.rltater av p.d;duk
.,inæresse for landsdelen. Silørwnål
omkring f6rprodutcjonen ,ril bli .t
hovedterna på detrc rnøtet.

En merker seg videre at spørsrnål
vedrøreruCe forurenvring av lord og
vann, forxøk mea Lpri"t e 

"pt""æ]

l":dllg_9.r.v. utgjør en vesentlig
del av NLVFs prosjekter. Formanl
nen opplyser at slike pn:sjekær har
vært gjenno,rnført siden tidlig i 1950_
årene, mcn bredden av sliie forsk-
ningsprosjekter har økt i omfang
etter h\rert.

Langidsplan for tandbnrkr
fordrningen

NLVF har tidligere utarbeidd
langtitsplaner for forskningen i 4-
obe.perioder. Det understre,kes at
landbrukdor*.nir,rgen er av wært
Iangsiktig kara&ær. Det tar 15-20
år for å lage en ny grassort. Et lin-
tøp i skogen tar ca. 6O år o.s.v.

Slike forhold nødverudiggjør en
planlqging på la,ng sikt.

Don nye planen ornfatter ikke
barc landbrukdo,rsknins i tradisio-
nell forstand rrsr all" brul dL
mi$ruk av jord i videsæ forsta^nd.

Mens den økonomiske planlegging
vanligvis gjelder 15-årsperiod.., 

"idisponeringen av jordbruksarealene
gjelde all framtid.

. På. balgrunn av en errr^ærings"
situaslcn som i realiææn er hrlgt
rrrcr uttry&g enn ha.ndelen med mat-
varcr gir inntrykl av, vil det værc
nik{S- å anvende et tangsiktig pcr-
spektiv $r * planlqgei forskning
og arealanveJdelse i landbnrket. -

NLVF har arteidd med den nye
pl"""l i 2-|+., og utlrastene ble I+
fram for rådø på møtene i Tnrmj.
Planen skal overleveres til land-
bn*sdeparternenæt med det første.

Forts. s. 79.
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I moætning til tidligEr,e tangtid!.
planer munner denne nye planen
i,kke ut i konlrcte fonlag orn n),e
rtillinger, forstnfu{$ygt m.v. I ste-
det q da truLlø opp cn gcoerell
milketning for landbnrtdorsknLr-
gcn.

På grunnlag av dcnse måIætning
cr det udoræt fonltriqgf"Itrr æm
cttlr NLVFr opp,fatning vil stå rcn-
tr:dt i årtnc friræver.

Dirre torrtrtng$dær skel tl derF
ne grtmntaget for de pmje*ær. rom
Uor planlqgæ og gjennomfød.

Imddinscn nv fon&ningddtcne
Jtartcr mcd naturgrunnlaget for
plantcdyrking og errcnturll anrrcn
anvcndclæ ev dirpoaiblc rp.lcr.

Deætu går en inn på hvodeo
nrUrqgnrnnlegot terruræn. mcd bb.
logi*e og tclnid.c hjdp€qidlcr Lå{r
ryttr. i produtejonco- De pla&6
Ptgdu&tcr mr il&c blir bnrht dir*-
tc tfl muslefedq fCger cn mcd
for*rril3 vid!æ dcnæm forodtag
r bndyr og anncn tcarteiæ,
hrrr cn ærli'g tGggcr wlc på tvr-
litetiw frbqcr.

lridæ L€m(H dc for*ningdd.
r hrcr & mauc*dip frlortr
o3 da næring"olitiåc og remfirnn>
'E&arlnlldrmtrdt

Dø ereo omfa§atdc lie NL\IF
lqcr fru Elr d!! de fod-
riryåGhovlt i tidlrr m kæspr,

' Et ct irrurdv€rt førfnin$utcid
lrap Hc jottarct ", rirtrirå.æn
i fixen&t ryc ordvcndt for rr
vl.ro fo,*§nin$r cn forurtt frcm-
geng *el då til o

.ro


	IMG.pdf
	IMG_0001.pdf
	IMG_0002.pdf

