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Blå-grønt samarbeid: Verdiskaping gjennom blå-grøne synergiar hos
regionale forskingsmiljø - Søknad om støtte
Bakgrunn
Møreforsking Ålesund, Norsk senter for økologisk forsking (NORSØK) og Runde
miljøsenter starta i 2018 eit arbeid for å styrke forskingsmiljøa og gjere dei i stand
til å posisjonere seg betre for framtidige forskingsprosjekt. Den faglege
samansetninga i dei tre forskingsmiljøa gjer det naturleg å arbeide for å bygge opp
ein tverrfagleg kunnskapsbase og kompetansemiljø innanfor blå og grøn sektor.
Fylkeskommunen støtta prosjektet med 1 mill. kroner i 2018. Miljøa har kartlagt
muligheitsområde for framtidig samarbeid og har gjennom ei samarbeidsavtale
lagt grunnlaget for eit operativt, fagleg og strukturert samarbeid. Miljøa søker om
midlar for å finansiere tre prosjekt som skal legge grunnlaget for framtidige
forskingsprosjekt gjennom å etablere ein samhandlingsmodell og eit
kunnskapsgrunnlag basert på kartlegging, metodeutvikling og forsking i prosjekta.
Delprosjekt 1: Kystøkologi i Møre og Romsdal.
Prosjektet skal legge grunnlaget for å etablere ei forskingsgruppe frå dei tre miljøa
innanfor kystøkologi. Målsetnaden er å bidra til bærekraftig næringsutvikling i
kystøkosystemet. Prosjektet skal etablere grunnlaget for eit bærekraftig
forvaltningsregime gjennom å kartlegge eksisterande datakjelder knytt til
klimaendring og -variasjon, og vurdere framtidig behov for data. I eigne studiar i
Geiranger, Aure og Runde skal prosjektet etablere ei kunnskapsplattform basert på
studiar på beiteressursar, dyrevelferd, -helse, og produksjon. Utgangspunktet for
desse studiane er korleis økosystemet blir påverka av klimaendringane, og kva
dette betyr for utbreiing av sjukdom via insekt, bakteriar og toxinar. Basert på
økosystemet på Runde skal ein studere korleis naturlege og menneskeskapte
klimaendringar påverkar det lokale økosystem. Denne kunnskapen skal danne
grunnlaget for å utvikle modellar som simulerer korleis global klimavariasjon
påverkar lokale økosystem. Utvikling av kunnskapsplattformene, tverrfagleg
samarbeid og fagleg utvikling som skjer i prosjektet skal skape eit robust
forskingsmiljø innan kystøkologi. Fagmiljøet skal bidra til betre ressursutnytting og
omstillingsevne i næringslivet som følgje av klimaendringar.

Delprosjekt 2: Restråstoff til mat, fôr og gjødsel: Frå hav og jord, til åker,
fjøs og bord
Prosjektet skal legge grunnlaget for auka verdiskaping i blå og grøn sektor i Møre
og Romsdal. Arbeidet består i kartlegging av råvarestrømmar innan verdikjedene
og kartlegge krav til råvarekvalitet for å kunne utnytte restråstoffa. Vidare skal
prosjektet utforske nye område for bruk av restråstoff i blå og grøn sektor og
undersøke innhald av uønskte stoff i restråstoff og produkt. Vurdering av riktig
prising av restråstoff er ein viktig del av prosjektet. Riktig prising kan utløyse betre
tilgang på råstoff og gi nye produkt og produktutvikling. Prosjektet skal skape ein
møteplass mellom blå og grøn industri og FoU-miljøa i regionen.
Samhandling: Samarbeidstiltak og prosjektutvikling - utvikling av
samarbeidsmodell
Prosjekta skal utvikle data- og kunnskapsplattformer som dannar grunnlaget for
vidare forskings- og utviklingsarbeid basert på ressursar frå kystøkologien
(landbruk, marin, energi og reiseliv). Modellutvikling og datafangst i prosjekta
dannar grunnlaget for nye forskingsprosjekt. Tverrfagleg samarbeid er nødvendig
for å bygge opp modellar og kunnskapsgrunnlag som er relevante for
næringsutvikling innan blå og grøn sektor, og i skjeringsfeltet mellom desse
næringane. Ein viktig del av prosjekt er difor at ein gjennom dei to delprosjekta
utforskar måtar å samarbeide på som skapar varige samarbeidsmodellar, og som
bidrar til nye samarbeidsområde.
Vurdering
Fylkeskommunen arbeider for å auke verdiskapinga i næringane i fylket.
Målsetnaden er å bygge opp om verdikjedene og utfylle desse slik at stadig meir av
råstoffa blir utnytta og tilverka i regionen. Utvikling av bærekraftige produkt og
produksjonsprosessar er ein føresetnad for verdiskapinga i alle ledd i verdikjedene.
Teknologiutvikling, grunnforsking innan biologi og bioteknologi dannar i stadig
større grad grunnlaget for innovasjon og næringsutvikling i marin- og
landbrukssektoren. Utfordringane er komplekse og det trengst tverrfagleg
samarbeid for å løyse desse.
Regjeringa vektlegg tverrfagleg samarbeid mellom blå og grøn sektor for auka
verdiskaping og ei meir bærekraftig utvikling i dei nasjonale satsingane; Hav 21 ,
Bioøkonomistrategien, Energi 21 og Mat 21 og i langtidsplanen for høgare
utdanning og forsking. Dei store FoU-midlane følgjer desse satsingane. FoU-miljøa
vil difor rigge seg inn mot desse satsingane for å auke forskingsaktiviteten og svare
på utfordringane som er adressert i satsingane.
Møre og Romsdal sin tilgang på naturgitte ressursar i form av marine ressursar og
eit levande kystlandskap gir fylket eit stort potensiale til å ta ein posisjonen i
skjeringsfeltet mellom grøn og blå sektor. Då treng næringslivet tilgang til lokalt
forankra FoU-miljø som kan levere forsking og kunnskap som er relevant for
utviklinga i næringane.

Strukturendringane som er gjennomført i instituttsektoren gir ein krevjande
konkurranse om forskingsmidlane. Store tverrfaglege institutt har både økonomiske
musklar og faglege ressursar til å posisjonere seg både mot nasjonale og
internasjonale midlar. Innan fagfeltet kystøkologi er det fleire etablerte miljø som
har danna forskingssentra eller utgreier slike. Men mykje av forskinga som skjer
innan desse områda er avgrensa til kystsona og i mindre grad retta mot
skjeringsfeltet mellom landbruk og marin sektor. Forskingsaktiviteten ved
Møreforsking, NORSØK og Runde miljøsenter tek i stor grad utgangspunkt i det
lokale ressursgrunnlaget og utgjer eit viktig supplement til dei store nasjonale
institutta. Med ei riktig strategisk innretning på forskingsinnhald og utvikling av
samarbeidsmodellar kan dei tre forskingsmiljøa legge til rette for å ta nasjonale
posisjonar innan kystøkologi. Problemstillingane som skal utgreiast er komplekse og
forskingsbehovet er nytt og stort. Utvikling av modellar og analysemetodar er ein
viktig del av satsingane.
Fylkeskommunen har finansiert oppstart av prosjektet med 1 mill. kroner, kfr sak
RN-48/18. Så langt har dei kartlagt kompetanse hos partane og sett på
muligheitsområde for samarbeid som dette gir. Partane har signert avtale om
samarbeid. Det er arrangert ein workshop og seks webinar og det blir arbeidd
vidare med seks prosjektidear, som har potensiale for vidareføring. Det er
gjennomført formidling både gjennom kronikk og ved deltaking på to konferansar
der muligheitsrommet mellom hav og land var tema. Endå ein kronikk er under
utarbeiding. Partane rapporter om høg aktivitet, men at etablering av samarbeid
krev tid.
Skal våre regionale forskingsmiljø lukkast med å posisjonere seg innan kystøkologi
må det utmeislast ein tydeleg strategi for kva forskingsområde som skal inngå i
samarbeidet. Å bygge opp eit forskingsmiljø krev tydelege prioriteringar og konkret
ansvarsfordeling mellom miljøa. Strategien må vere forankra i styret til dei tre FoUmiljøa. Forskingssatsinga skal bidra til auka verdiskaping i blå og grøn sektor og
legge til rette for næringsutvikling i skjeringsfeltet mellom desse. Innhaldet i
forskinga må følgje av behova i næringane, og gode koplingar til det lokale
næringslivet er nødvendig. Delprosjekta skal teste ut og konkludere på kva
samarbeidsmodell dei tre miljøa skal arbeide etter for framtida. Fylkesrådmannen
vurderer at det langsiktige målet må vere å fusjonere miljøa for å få god utnytting
av administrative funksjonar, støttefunksjonar og forskingsinfrastruktur. I sektoren
blir det argumentert for fusjonar heller enn samarbeidsavtaler, fordi dette blir
vurdert å vere meir forpliktande, og ein blir tryggare på å lukkast med å utvikle
samarbeidet. Større miljø blir også vurdert som meir attraktive når det kjem til
internasjonalt samarbeid.
Erfaringa så langt viser at det å etablere eit godt samarbeid på tvers av tre ulike
miljø er krevjande. For å etablere og utvikle eit godt tverrfagleg samarbeid er det
naudsynt med målretta og likeverdig innsats frå alle partane. Oppbygging av eit
forskingsmiljø krev utvikling av partnarskap med eksterne forskingsmiljø og
forskingsnettverk for å sikre at ein utviklar seg langs forskingsfronten og at
forskinga held tilstrekkeleg kvalitet. Prosjektet må etablere eit godt nettverk mot
næringane for å bidra med kunnskapsoverføring frå forskinga, og for å sikre at
forskinga er relevant for utviklinga i næringane. Fylkesrådmann føreset at det blir
etablert eit forskarnettverk frå nasjonale forskingsmiljø og ei referansegruppe med
representantar frå næringane, jf resultatmåla nedanfor.

Risikoen i prosjektet er stort og fylkesrådmannen tilrår difor at det blir stilt
eksplisitte krav til resultatmål utover det som er lagt inn i søknaden, men likevel
med basis i denne.
Totalbudsjettet er høgt og fylkeskommunen sin finansieringsdel er sett til
75 prosent, mot 50 prosent som er vanleg praksis. Dette kan forsvarast fordi
samarbeidet er i ein tidleg fase og det tek tid å etablere samarbeidsformer som
fungerer. Prosjektet skal legge grunnlaget for framtidig statleg finansiering
gjennom etablering av ei plattform, som framtidig forsking kan bygge på. Resultata
frå prosjektet skal gi betre føresetnader for større statleg basisfinansiering
(forutsatt fusjon) og posisjonere miljøa for konkurranse om nasjonale og
internasjonale forskingsmidlar. Dette er i tråd med målsetnaden i strategien for å få
fleire statlege finansierte forskingsarbeidsplassar til regionen, jf RN 25/19.
Kostnadsbudsjett og finansieringsplan

Kostnad
Lønn
Analysekostnader
Andre driftskostnader
Sum

Samhandling Delprosjekt 1 Delprosjekt 2
Totalt
840
2 850
1 710
5 400
125
360
485
185
395
220
800
1 025
3 370
2 290
6 685

Samhandling dekker kostnader til arbeidet som er knytt til dei overordna
resultatmåla for satsinga som heilheit, samt koordinering mellom prosjekta som
ikkje direkte er kopla til det einskilde delprosjekt, men som skal utvikle
samarbeidsmodellen, jf. resultatmåla nedanfor. Andre driftskostnader dekker
utgifter til reise, feltarbeid, kjøp av tenester eller utstyr, som er nødvendig for
gjennomføring av prosjekta.

Finansieringsplan
Eigenandel FoU-partane
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sum

Samhandling
425
600
1 025

Delprosjekt 1
640
2 730
3 370

Delprosjekt 2
620
1 670
2 290

Totalt
1 685
5 000
6 685

Resultatmål
Delprosjekta skal legge grunnlaget for framtidig forsking gjennom kartlegging av
samspelet i verdikjedene og i økosystemet i kystsona. Prosjekta skal også teste ut
korleis dei tre partane skal jobbe saman i framtida, og kartlegge på kva område det
er aktuelt å inngå ei strukturelt og formelt samarbeid. Det er difor naudsynt å sette
både overordna resultatmål og resultatmål for det einskilde delprosjekt.

Overordna resultatmål for satsinga som heilheit:
1. Utarbeide strategi for satsinga som er forankra i dei tre styra til partane.
Strategien skal understøtte næringsutvikling i blå/grøne verdikjedar.
2. Utvikle og etablert ein samarbeidsmodell mellom dei tre partane
3. Etablert fagsamarbeid som understøttar næringsutvikling i blå/grøne
verdikjedar
4. Etablere forskargruppe med forskarar frå alle tre partane med
forskingstema frå dei blå-grøne verdikjedene
5. Etablert referansegruppe som sikrar kvalitet i arbeidet og relevans for
næringsutviklinga
Delprosjekt 1 Kystøkologi:
1. Etablere dataoversikt i Notas-form som gir oversikt over eksisterande
datakjelder og behov for nye som er nødvendig for bærekraftig forvaltning
av økosystem
2. Utføre beitestudier, relatert til dyrevelferd, -helse og produksjon
3. Etablere datagrunnlag for framtidig forsking på bruk av landbruksområde
som tek omsyn til bærekraftig forvaltning av økosystema
4. Kartlegge samspelet mellom naturlege og menneskeskapte endringar sin
påverknad på økosystemet
5. Utarbeide inntil 3 manus som dannar grunnlaget for felles publikasjonar
6. Etablere forskarnettverk med andre nasjonale forskingsmiljø som arbeider
med kystøkologi
Delprosjekt 2 Restråstoff til mat, for og gjødsel: Frå hav og jord, til åker,
fjøs og bord
1. Kartlegge restråstoff frå verdikjedene i landbruk og villfanga sjømat og
vidareforedling frå desse
2. Kartlegge potensialet for bruk av restråstoff i industrien og krav til kvalitet
for bruk av restråstoffet
3. Kartlegge uønskte stoff i restråstoff og avdekke område der ein manglar
kunnskap om kjemisk innhald
4. Vurdere nye bruksområde for restråstoff som ikkje blir utnytta i dag
5. Utarbeide intervjuguide
6. Utarbeide rapport om med tilråding om bruksområde for restråstoff
Tidsplan
Prosjektet startar opp i august 2019 og varer eitt år.
Finansiering
Arbeidet vil bygge opp under fylkeskommunen sine satsingar som er forankra i
økonomiplanen, Forskings- og innovasjonsstrategien for næringslivet i Møre og
Romsdal og den nyleg vedtekne strategien for å legge til rette for fleire statleg
finansierte FoU-arbeidsplassar i fylket. Vedtektene for bruk av Marint miljøsikringsog verdiskapingsfond er tufta på dei to førstnemnte styringsdokumenta. Fondet skal
prioritere 4 område:






Styrke innovasjonsevna i det marine næringslivet.
Bygge kunnskap og kapasitet i forskingsmiljøa i samarbeid med det marine
næringslivet.
Styrke marint kunnskapsgrunnlag og styrke arealplanlegging i kystsona
gjennom interkommunale planer.
Tiltak for å hjelpe villaksen og fremje god sameksistens mellom havbruk og
villaks.

Måla i prosjektet stemmer godt overeins med dei priorterte områda for fondet.
Arbeidet skal bygge kompetanse og kapasitet som er viktig for næringsutvikling i
marin sektor, men også i skjeringsfeltet mellom blå og grøn sektor som kan gi nye
næringsmoglegheiter i begge sektorane. Prosjektet skal etablere kunnskap og data
som skal danne grunnlaget for ei bærekraftig forvaltning av resursane i kystsona.
Fylkesrådmannen tilrår på denne bakgrunn at prosjektet blir finansiert av Marint
miljøsikrings- og verdiskapingsfond.
Forslag til vedtak:
Regional- og næringsutvalet løyver inntil 5 mill. kroner til «Blå-grønt samarbeid:
Verdiskaping gjennom blå-grønne synergier hos regionale forskingsmiljø» frå Marint
miljøsikrings- og verdiskapingsfond.
Møreforsking er mottakar av tilsegna på vegne av dei tre samarbeidspartane.
Det er ein føresetnad at prosjektet blir fullfinansiert.
Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann
Bergljot Landstad
regional- og næringssjef
Vedlegg
1 Søknad om støtte til Blå-grønt samarbeid
2 Samarbeidsavtale mellom Møreforsking
Ålesund AS, Runde Miljøsenter og Norsk
senter for økologisk landbruk

