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Bevilgningen til Norsk senter for økologisk landbruk (Norsøk) må videreføres 

Nordmøre IPR er det politiske samarbeidet mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, 

Sunndal, Surnadal og Tingvoll som har rundt 55.000 innbyggere. 

Dagens bevilgning til Norsøk må videreføres i statsbudsjettet for 2023. Det er veldig overraskende, 

uforståelig og uakseptabelt at regjeringen foreslår å kutte kraftig i bevilgningen til Norsøk.  

Norsøk er et sterkt forsknings- og kompetansemiljø innen fagområder som er helt sentrale for 

bærekraftig samfunnsutvikling i Norge; - økologisk landbruk og matproduksjon, miljø, bærekraft, 

fornybar energi. Norsøk har i dag rundt 25 ansatte og er en sentral del av en kompetanseklynge med 

NIBIO, Norsk Landbruksrådgivning, Tingvoll Økopark, Bærekraftssenteret med flere som til sammen 

utgjør rundt 45 ansatte.  

Kommunene på Nordmøre har definert Tingvoll som vårt senter for bærekraft. Dette betyr at vi vil 

bruke dette unike lokale kompetansemiljøet for å styrke kommunene i klima- og bærekraftsarbeidet, 

ikke minst å inkludere naturperspektivet sterkere i arealforvaltning/-bruk som grunnlaget for en 

bærekraftig samfunnsutvikling. I den tiden vi alle står foran er denne kompetansen veldig verdifull, 

ikke minst for et bærekraftig landbruk og matproduksjon i en stadig mer sårbar verden. En nedgang i 

bevilgningen på over 30% vil være alvorlig for landbruks- og miljøforskningen og forutsigbarheten for 

senterets virksomhet.  

Møre og Romsdal har kun 2,52% * av antall arbeidsplasser i statsforvaltningen med 4,9% av 

befolkningen. Møre og Romsdal er lavest av alle fylket med 4.272 arbeidsplasser, der Agder nest 

nederst har nesten 50% flere. Innad i fylket har Nordmøre desidert lavest antall absolutt og relativt 

med kun 13% pr. 1.1.2022, Romsdal 32% og Sunnmøre 55% (SSB tabell 12628). I dette bildet 

representerer dagens bevilgning til Norsøk et statlig bidrag for 7-8 årsverk på Nordmøre.  

Regjeringen har uttalte ambisjoner om levedyktige lokalsamfunn og å styrke kompetansemiljø i hele 

landet. Vi ble derfor glad for at retningslinjene for statlige arbeidsplasser ble skjerpet 12. august i år 

til fordel for både vurderings- og prosedyrekrav og at minst tre alternativ bør vurderes, der et av 

alternativene skal være i sentralitetsklasse 3 til 6. Nordmøre IPR har uttalt at Tingvoll ville være et 

veldig strategisk godt egnet sted for lokalisering av det nye Bionova (kr. 87 mill. i statsbudsjettet). Vi 

er veldig overrasket over at finansminister Trygve Slagsvold Vedum uttaler at han «ikke var i tvil» om 

at Brumunddal er beste lokalisering, bare 14 mil fra Oslo, når nye statlige virksomheter i hovedsak 

heller ikke skal etableres i sentrale kommuner i Oslo-området. Samtidig som det kuttes kr. 3,5 mill. til 

http://www.nipr.no/
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Norsøk, styrkes satsingen på et senter for fjellandbruket tilsvarende i pressemelding 06.10.22; - «Det 

er viktigere enn noen gang å satse på et bærekraftig og aktivt norsk landbruk som kan levere mat til 

egen befolkning». Det er positivt at fjellandbruket styrkes, og dette underbygger behovet for å ha et 

mangfold av levedyktige forsknings- og kompetansemiljø for å utvikle et bærekraftig landbruk i sin 

bredde. 

 

Som ordførere for Ap og Sp vil Nordmøre IPR på det sterkeste be om at bevilgningen til Norsøk 

opprettholdes for statsbudsjettet for 2023 for å sikre viktig nasjonal og regional kompetanse, 

forutsigbarhet og «statlige» arbeidsplasser på Nordmøre. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kjell Neergaard 
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(sign.) 

 

 

 

 

(*)DFØ Utviklingen i antall ansatte i staten 
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