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Søknad om støtte til vidareføring av prosjektet Blå-grønt
samarbeid
Fylkeskommunedirektøren si innstilling:
1. Fylkeskommunen støttar prosjektet Blå-grønt samarbeid 2.0 med inntil
5,0 mill. kroner i 2021, frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond. Det er
ein føresetnad at prosjektet blir fullfinansiert.
2.

Vidare støtte på inntil 7,5 mill. kroner blir vurdert i samband med
økonomiplanen for 2022 og 2023.

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.
Møre og Romsdal fylkeskommune gav i 2018 ei tilsegn på 1 mill. kroner i sak
RN-48/18 til «Blå-grønt samarbeid: Verdiskaping gjennom blå-grønne synergier hos
regionale forskingsmiljø». Prosjektet hadde som mål å skape eit forpliktande
samarbeid mellom dei tre partane. Miljøa kartla moglegheitsområde for framtidig
samarbeid og underteikna ein samarbeidsavtale som la grunnlaget for eit operativt,
fagleg og strukturert samarbeid. På bakgrunn av denne kartlegginga blei det
definert ei vidareføring av samarbeidet gjennom eit nytt prosjekt, som Regional- og
næringsutvalet løyvde 5 mill. kroner til i RN-34/19. Dette prosjektet omfatta tre
delprosjekt. Det førte delprosjektet skulle arbeide vidare med strategisk og
strukturell innretning på samarbeidet, og etablere forankring i næringslivet for å
sikre relevans for næringa. Det andre delprosjektet omhandla kystøkologi, der
aktiviteten var knytt til forsking som både bidrar til etablering av tidseriar for
framtidig forsking, og korleis klima- og menneskeleg aktivitet påverkar
økosystemet. Det tredje delprosjektet hadde fokus på å forbetre bruken av
restråstoff frå landbruksbaserte og marine verdikjeder og vurdere nye bruksområde
for restråstoffet.

Forskingsmiljøa søkjer no om støtte til ei treårig satsing på «Blågrønt samarbeid
2.0». Dette for å bygge tidsseriar for å etablere basis for vidare forsking og
kunnskapsoppbygging knytt til forvalting og verdiskaping innan blå og grøn sektor.
Det vert søkt om totalt 12,5 mill. kroner til denne satsinga.
Effektmål (kopiert frå søknad)
Prosjektet «Blågrønt samarbeid 2.0» skal bidra til økt verdiskaping og bærekraftig
utvikling innen blå og grønne næringer i Møre og Romsdal ved å bygge kunnskap
gjennom FoU aktivitet i samarbeid med lokalt næringsliv.
Resultatmål (kopiert frå søknad)
1. Gjennom felles forskningssamarbeid styrke og posisjonere de regionale
forskningsmiljøene og gi faglige synergier for de involverte forskerne (AP1-4)
2. Fremskaffe mer kunnskap om utvalgte naturtyper i terrestriske og marine
økosystemer i Møre og Romsdal (AP2-3)
3. Etablere dataserier og ny og tilpasset metodikk for å vurdere økologisk tilstand
og økosystempåvirkninger tilknyttet kulturlandskap (semi-naturlige
naturtyper) og naturtyper i kystnære økosystem i Møre og Romsdal (AP2-3)
4. Etablere dataserier og ny kunnskap om hvordan landbruket i Møre og Romsdal
kan øke matproduksjonen under raske klimaendringer, f.eks. ved tilpasset
beitebruk og god dyrehelse, samtidig som landbruket ivaretar kulturlandskap
og biologisk mangfold (AP2-3)
5. Etablere dataserier og fremskaffe ny kunnskap om hvordan fiskeri- og
havbruksnæringen kan tilpasse seg sårbare naturtyper og arter i regionen vår
– med søkelys på kaldtvannskoraller (AP2)
6. Utvikle nye møtearenaer for de regionale forsknings- og utviklingsmiljøene,
Fylket og regionalt næringsliv, for å styrke FoUI-arbeidet som må til for å gjøre
Møre og Romsdal til miljøfylke nummer 1. (AP1, 4).
7. Styrke samarbeidet med nasjonale og internasjonale FoU-miljø for å danne
konsortier som kan bruke og videreutvikle dataseriene som grunnlag for nye
prosjekt finansiert av NFR og EU til nytte for næringslivet i Møre og Romsdal
Måleindikatorar (kopiert frå søknad)
 Etablert metodikk for å vurdere økologisk tilstand til marine og terrestriske
naturtyper.
 Etablert dataserier og analyser
 3 rapporter knyttet til aktivitetene i AP2 og AP3
 2 – 3 vitenskapelige publikasjoner
 Videreutviklet og etablert nye konsortier som kan inngå i søknader til
nasjonale og/eller europeiske forskningsprogram

Kostnadsplan (kopiert frå søknad)

Tittel
Analysekostnader
Andre driftskostnader
Kjøp av tjenester
Lønnskostnader
Reiser og møter
Sum kostnad

2021
300
102
175
5 950
140

000
000
000
000
000

6 667 000

2022
300
99
125
4 670
140

000
000
000
000
000

5 334 000

Finansieringsplan (kopiert frå søknad)
Tittel
2021

2023
150
97
100
4 180
140

000
000
000
000
000

4 667 000

SUM
750
298
400
14 800
420

000
000
000
000
000

16 668 000

2022

2023

SUM

699 000
534 000

557 000
420 000

480 000
358 000

1 736 000
1 312 000

Egenandel
Møreforsking
Egenandel NORSØK
Egenandel Runde
Forsking
Tilskudd fra Møre
og Romsdal
fylkeskommune

434 000

357 000

329 000

1 120 000

5 000 000

4 000 000

3 500 000

12 500 000

Sum finansiering

6 667 000

5 334 000

4 667 000

16 668 000

Vurdering
Møreforsking og NORSØK er regionale forskingsinstitutt som i hovudsak driv med
anvendt forsking. Runde Miljøsenter er ikkje godkjent som forskingsinstitutt, men
legg til rette for forskingsaktivitetar ved senteret, og det vert arbeidd for å knyte til
seg fleire forskingsmiljø. Senteret har nyleg skilt ut forskingsdelen i Runde
Miljøsenter i eit nytt selskap; Runde forsking AS.
Dei regionale forskingsmiljøa er ofte første møtet bedrifter eller kommunar har med
forskingsmiljø, og er viktige bidragsytarar for å løyse lokale og regionale
problemstillingar og utfordringar knytt til utvikling av produkt og tenester. Nærleik
til forskingsmiljøa gir føremoner i form av at forskingsmiljøet kjenner sektoren og
dei regionale utfordringane. Samtidig er samarbeid mellom forskar og
bedrift/kommune lettare når avstandane er små. Kunnskap om og kjennskap til
kvarande kan vere tillitsskapande og bidra til godt samarbeidsklima. Forskinga skal
bidra til nyskaping og innovasjon i næringsliv og kommunal sektor, og slik bidra til
konkurransekraft og vekst i regional verdiskaping.
I det første Blå-grøne prosjektet såg ein på korleis arealbruk og klimaendringar
påverka kystøkosystema. I vidareføring av prosjektet skal ein kartlegge den
økologiske tilstanden på kystøkosystema og gjenta prøvetaking og målingar for å
etablere datagrunnlag for kunne vurdere endringar over tid. Vidare skal ein kople
observasjonane mot ulike påverknadsfaktorar (t.d. arealendringar, klimaendringar,
forureining, framande arter og hausting) for å avdekke menneskeleg påverknad på
kystøkosystema. Prosjektet skal bidra med metodeutvikling for å vurdere økologisk
tilstand både i marine og terrestriske (landbaserte) naturtypar. Kunnskapen frå
denne kartlegga skal ein bruke til å forstå korleis marin- og landbruksnæringa kan
utvikle forretningsmodellar som er tilpassa endringar ein observerer, og bidra til ei
meir berekraftig forvaltning av kystøkosystema.

Prosjektet ønskjer å kartlegge forskingsprosjekt der forskingsmiljøa i regionen er
involvert, innan relaterte tema, som blir utført i samarbeid med både internasjonale
og nasjonale miljø. Vidare ønskjer prosjektet å etablere ei referansegruppe med
representantar frå fylkeskommunen, Statsforvaltaren og næringslivsaktørar.
Prosjektet ønskjer å sjå på samarbeidsmoglegheiter innan andre blå-grøne
satsingar som er på gang både i regionen og i andre regionar. Formålet er å
etablere samarbeid med forskingsmiljø, næringsmiljø og forvaltning for å tette
kunnskapshol og utvikle samarbeid på tvers av blå og grøn næring.
Finansiering for innsamling av data som gir grunnlag for tidsseriar, vert gjerne gitt
til eit utval av institusjonar som rammeløyvingar over statsbudsjettet.
Verkemiddelapparatet som Norges forskingsråd (NFR), Regionalt forskingsfond
(RFF), Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfinansiering (FHF) med fleire, støttar
ikkje tilsvarande innhenting av data. Institusjonane som får rammetilskot får
dermed eit fortrinn i verkemiddelapparatet når dei søker om forskingsmidlar knytt
til unike datasett dei har opparbeidd seg med statlege tilskot. Innhenting av denne
typen data er svært kostnadskrevjande, og våre regionale forskingsmiljø har derfor
få moglegheiter til å bygge opp datasett som i neste omgang utløyser
prosjektstøtte hos NFR mfl. Søknaden om «Blågrønt samarbeid 2.0» legg til grunn
at grunnleggande forsking vil vere viktig for anvendt forsking, og at etablering av
regionale databasar basert på datafangst som oppfyller metodiske krav, vil gje dei
regionale forskingsmiljøa eit betre utgangspunkt når dei skal hente midlar frå
nasjonale og internasjonale verkemiddel.
Fylkeskommunedirektøren meiner det er vanskeleg å vurdere om regionale datasett
vil vere utløysande for å nå opp i konkurransen om forskingsmidlar, men legg til
grunn at auka kunnskapsgrunnlag om regionale tilhøve vil vere interessante for
eventuelle samarbeidspartar i næringslivet, forvaltning, nasjonale og internasjonale
forskingsmiljø.
Det blir søkt om finansiering i tre år. Det blir vist til at effektane av prosjektet skal
bidra til økt verdiskaping og berekraftig utvikling innan blå og grøne næringar i
Møre og Romsdal ved å bygge kunnskap gjennom FoU-aktivitet i samarbeid med
lokalt næringsliv. Prosjektet skal gjennom arbeidspakkane utvikle kunnskap som er
relevant for forvaltning og næringsutvikling i regionen. Utgangspunktet for det blågrøne prosjektet er å finne samarbeidsformer mellom dei tre fagmiljøa og utvikle
metode og kunnskap relevant for næringane. Næringsliv og forvaltning sin tilgang
til regionale kunnskapsmiljø har vore eit viktig grunngjeving for å støtte det blågrøne prosjektet.
Synergiar mellom blå og grøn sektor er ein viktig faktor for å utvikle sirkulære
forretningsmodellar. Fylkeskommunen har difor tidlegare gitt støtte til forsking og
oppbygging av dei tre forskingsmiljøa innan dette området. Søknaden har fokus på
kunnskapsoppbygging som er viktig for moglegheitene for auka verdiskaping.
Fylkeskommunedirektøren meiner at kunnskapen frå prosjektet også må vere
attraktivt for nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar. Vidare oppbygging
av databasen og innretning på forskinga må difor vere relevant for desse. Dette er
eit uttalt mål for prosjektet jf delmål 7. Fylkeskommunedirektøren legg difor til
grunn at det blå-grøne samarbeidet etter tre år har funne si form og fått nasjonal
eller internasjonale forskingsfinansiering, som kan bidra til vidare oppbygging av
databasen og tidsseriar.
Fylkeskommunedirektøren innstiller på støtte på inntil 5 milli. kroner av «Blågrønt
samarbeid 2.0», eller første året av samarbeidet, frå Marint miljøsikrings- og

verdiskapingsfond (MMV). Dette er midlar fylkeskommunen har fått overført frå
Havbruksfondet som frie midlar. I KNF-14/21 godkjende Kultur-, næring og
folkehelseutvalet fleire føreslegne satsingar for bruken av MMV i 2021.
Fylkeskommunedirektøren vurderer at handlingsrommet til fondet vert redusert dei
to neste åra, om heile beløpet i søknaden til «Blågrønt samarbeid 2.0» vert
finansiert gjennom MMV. Dette kan medføre at andre satsingar som t.d. arbeidet
med marine grunnkart i fylket, eller arbeidet med å styrke den marine utdanninga,
må prioriterast ned eller leggast vekk. Det er derfor ønskeleg at resten av
prosjektet vert finansiert gjennom økonomiplanen.
Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Erik Brekken
kompetanse- og næringsdirektør
Vedlegg
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