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Fellestyret vedtok 25.01.2010 følgende:
1. Fellesstyret sluttet seg til anbefalingene i rapporten.
2. Fellesstyret ber Kunnskapsdepartementet legge arbeidsgruppas anbefalinger om
dimensjonering av nye lokaliteter, sammen med nødvendige ufflillende opplysninger i
rapporten "Nytt senter for husdyiforsøk ved UMB. Funksjonsprogram og skisser" fra juni
2010 til grunn for oppdragsbeskrivelsen til Statsbyggs arbeid med planlegging av sentret.

Det er en forutsetning for bygging av det nye universitetet på Ås at SHF flyttes i god
avstand til øvrig campus. Selv om bygningene til SHF er av en enklere standard enn den
øvrige nye bebyggelse er det viktig at planarbeidet for senteret blir i gangsatt.

Kunnskapsdepartementet ber Statsbygg starte forberedelsene til prosjektering av bygg for
SHF, i første omgang utvilding av funksjons- og romprogram og byggeprogram.
Materialet som er utarbeidet av arbeidsgruppen av 6. januar 2011 legges til grunn for
arbeidet. Departementet forutsetter at arbeidet blir gjort i nært samarbeid med
Fellesstyret. Prosjektet tilknyttes prosjektrådet for det nye universitetet på Ås.
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Erik Blom-Dahl (e.f.)
avdelingsdirektør
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Arbeidsgruppa oppnevnt av Fellesstyret for samorganisering og samlokalisering av Norges
veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap legger med dette frem sin
anbefaling av fremtidige behov for dyr til undervisning og forskning ved det nye universitetet
i Ås samt forslag til organisasjonsform for det nye Senter for husdyrforsøk.
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1. SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER

Ved samlokalisering av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Norges
veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet må den alt overveiende delen av Senter for
husdyrforsøk (SHF) flyttes, og det må bygges et nytt forsøksanlegg. Det nye SHF må romme
dagens UMB- og NVH-aktivitet i Ås og i tillegg dekke behovene for friske dyr ved NVH.

Som et ledd i planleggingen av et nytt SHF nedsatte Fellesstyret for samorganisering og
samlokalisering av UMB og NVH i møte 11. oktober 2010 en arbeidsgruppe for å utarbeide
forslag til

• fremtidige behov for dyr,
• en organisasjons- og driftsmodell for SHF,
• forretningsplan og prognoser som synliggjør driftskostnader og inntektspotensial i

2015 og 2020.

Fellesstyret forutsatte at tidligere utarbeidet grunnlagsmateriale ble lagt til grunn. I rapporten
fra arbeidsgruppa refereres spesielt til dyretall og dimensjonering i rapporten fra juni 2010:
"Nytt Senter for husdyrforsøk ved UMB. Funksjonsprogram og skisser" (Junirapporten).

Arbeidsgruppas vurderinger skal være en del av grunnlaget for fellesstyrets vedtak om
omfang og organisering av SHF og dermed gi basis for arbeidet med finansiering av senteret.

Det nye universitetet (DnU) blir Norges eneste institusjon for utdanning og forskning innenfor
husdyrproduksjon og veterinærmedisin. Besetningene ved SHF blir derfor en del av den
langsiktige, nødvendige forsknings- og utdanningsinfrastrukturen ved DnU og kan, for de
fieste dyreslag, ikke bygges opp og ned i takt med politiske eller markedsmessige kortvarige
svingninger.

NVH har siden 1991 hatt en avdeling med forsøksbesetning i Sandnes. Til sammen skal SHF
på Ås og NVH, Sandnes være et nasjonalt senter for husdyrforsøk for gjennomføring av
utdanning og forskning på internasjonalt nivå.

Det må være et tilstrekkelig antall produksjonsdyr av alle viktige arter ved SHF på Ås. Dette
er nødvendig for å sikre god undervisning på normaldyr i husdyrbesetninger, samt til den mest
arbeidsintensive og grunnleggende forskningsvirksomheten innenfor ernæringlffiring, avl,
dyrehelse og dyrevelferd. Dette krever besetningsstørrelser som gjør det mulig med et
kvalitetsmessig tilfredsstillende utvalg av enkeltindivider til forsøk.

For enkelte dyreslag er det i tillegg nødvendig med besetningsstørrelse som tilsvarer det som
vil bli en noenlunde vanlig kommersiell besetning, slik at studentene får erfaring fra drift av
slike.

Arbeidsgruppa legger til grunn at avdelingen i Sandnes fortsatt skal videreutvikles med
spesiell vekt på veterinærmedisinsk utdanning og forskning på sau. Dette medfører kostnader
til drift av forsøksbesetningen på omtrent dagens nivå. Sandnes er ikke en naturlig del av SHF
og bør være en egen resultatenhet. Organisatorisk plassering må avklares i arbeidet med
faglig og administrativ organisering av DnU.
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For følgende dyreslag/fasiliteter anbefaler arbeidsgruppa enstemmig at Junirapportens forslag
legges til grunn for dimensjonering på Ås:

• Melkeku

•

Kalver og kviger
• Geit
• Gris
• Stoffskifteavdelingen
• Etologi

For følgende dyreslag anbefaler arbeidsgruppa enstemmig, men med forbehold om at DnU
viderefører UMBs og NVHs strategier for undervisning og forskning på disse dyreslagene, at
Junirapportens forslag legges til grunn for dimensjonering:

• Hest
• Hund

Arbeidsgruppa er delt når det gjelder behovet for sauebesetning ved SHF. Flertallet anbefaler
at Junirapportens forslag legges til grunn for den videre planleggingen. Mindretallet (ett
medlem) mener det er tilstrekkelig med en sauebesetning ved SHF som i hovedsak dekker
behovene til undervisning i veterinær- og husdyrfag. Ut over dette mener mindretallet at
behovet for forskning kan dekkes av besetningene på Sandnes og Bioforsk Tjøtta. Flertallet
mener at Bioforsk Tjøtta kan være et supplement til SHF for enkelte problemstillinger av
anvendt karakter, men mener at ulempene er for store til at dette kan erstatte en
forsøksbesetning på Ås.

Når det gjelder kjøttproduksjon på storfe, mener gruppas flertall at oppbygging av en
ammekubesetning bør prioriteres, og utformingen av driftsbygningen ta utgangspunkt i det.
En hovedbegrunnelse er ammekuas økende betydning i norsk kjøttproduksjon. Mindretallet
(tre medlemmer) anbefaler Junirapportens forslag om bygging av et kombinert
okse/ammekufiøs.

Forutsatt at forskning på pelsdyr ved DnU blir videreført, bør det planlegges for nybygg til
pelsdyrforskning, men med et lavere kostnadsoverslag enn i Junirapporten. Hvis
pelsdyrgården vedtas avviklet, bør det legges til rette for at det fortsatt kan drives
forskningsaktivitet innenfor helse og velferd for pelsdyr ved SHF.

Arbeidsgruppa tar utgangspunkt i at FôrTek ikke flyttes og anbefaler at anlegget fortsetter
som en egen resultatenhet ved DnU.

Gårdsdriften ved DnU bør fortsette som en del av SHF.

Arbeidsgruppa mener fjøset med tilhørende driftsopplegg på NORSØK Tingvoll vil kunne
dekke behovet for lokaliteter for FoU innenfor økologisk melkeproduksjon. Egen utbygging
på Ås var heller ikke lagt inn i Junirapporten.

Det er viktig å stimulere til nordisk samarbeid om utnyttelse av husdyrfasiliteter, men gruppa
kan ikke se at dette bør ha konsekvenser for anbefalt dimensjonering.
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For å styrke den samlede økonomien ved senteret, bør det arbeides med tiltak som kan øke
inntektene og/eller redusere kostnadene, både gjennom interne forbedringer og gjennom
samarbeid med annen relevant infrastruktur ved DnU.

Det er betydelig usikkerhet knyttet til de utarbeidede budsjettfremskrivningene. Anslagene,
som viser at det er grunnlag for foreslått dimensjonering, er imid1ertid så realistiske at de
anbefales benyttet som grunnlag for den videre planleggingen.

Den fremtidige organisasjons- og driftsformen må legge til rette for en bredere finansiell
plattform enn i dag. Dette krever en organisasjonsmodell som gir de som medvirker til denne
plattformen, reell innflytelse på drift og økonomisk styring. Endelig organisasjonsform må
derfor bestemmes etter dialog med andre bidragsytere og med basis i avtaler som sikrer det
økonomiske fundamentet for senteret.

Arbeidsgruppa mener at driften ved det nye senteret sikres best ved at det fortsetter som en
enhet ved det nye universitetet i Ås og anbefaler at dialogen med andre bidragsytere har dette
som utgangspunkt. Alternativet til en slik organisasjonsform er etablering av et aksjeselskap.

Arbeidsgruppas mandat har omfattet en vurdering av husdyrfasilitetene, og i rapporten er det
vist tiI Junirapportens kostnadsanslag for disse. I vedlegg 2 er gjengitt Junirapportens anslag
for totalkostnadene ved nytt SHF, som må danne utgangspunkt for den videre planlegging.
Ved at FôrTek ikke flyttes og utbyggingen av pelsdyrfarmen reduseres fra 18 til 15 mill
kroner, reduseres kostnadsanslaget fra 273 til 222 mill kroner, eksklusiv merverdiavgift.
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2.  GENERELT

2.1 Bakgrunn

Ved samlokalisering av UMB, NVH og Veterinærinstituttet må den alt overveiende delen av
SHF flyttes. Et nytt senter for husdyrforsøk må romme dagens UMB- og NVH-aktivitet i Ås,
og i tillegg dekke behovene for friske dyr ved NVH.

Lokalisering av det nye senteret er vedtatt, og reguleringsplan er under utarbeidelse.

Rapporten fra arbeidsgruppa skal være en del av grunnlaget for fellesstyrets vedtak om
omfang og organisering og dermed gi basis for arbeidet med finansiering.

Det foreligger to rapporter fra 2010 som har utredet ulike sider ved et nytt Senter for
husdyrforsøk:

• "Senter for husdyrforsøk — kunnskapsbehov, finansiering og organisering av
forsøksfasiliteter". Rapport pr mai 2010. Anbefalinger fra arbeidsgruppe oppnevnt av
UMB.

• "Nytt Senter for husdyrforsøk ved UMB" Funksjonsprogram og skisser.
Rapport pr 30. juni 2010", her kalt "Junirapporten".
Rapporten inneholder anbefalinger fra en prosjektgruppe oppnevnt av rektorene ved
UMB og NVH. Denne gruppa har fått innspill fra 10 temagrupper som har hatt
representanter fra forskergrupper ved UMB og NVH, samt næringsaktører som er
brukere av Senteret. I tillegg har Statsbygg vært representert i temagruppene for storfe,
småfe og gris.

Fellesstyret forutsetter at disse to rapportene i all hovedsak dekker utredningsarbeidet som er
nødvendig for å gi de anbefalinger prosjektet blir bedt om å komme med. Arbeidsgruppa har
lagt dette til grunn og viser til bakgrunnsopplysninger og vurderinger i disse to rapportene.

2.2  Oppnevning

Fellesstyret for samorganisering og samlokalisering av UMB og NVH nedsatte i møte 11.
oktober 2010 følgende arbeidsgruppe for nytt SHF:

• Roar Gudding, Veterinærinstituttet, leder
• Kristin Ianssen, Norsvin

•

Torleiv Løken, NVH
• Erik Revdal, Bioforsk
• Tone Roalkvam, Tine
• Ragnhild Solheim, UMB
• Torstein Steine, UMB
• Martha J. Ulvund, NVH
• Frode Vik, Nortura

Jan Henrik Martinsen, LMD, har vært gruppas sekretær og oppfølgingsansvarlig i fellesstyrets
sekretariat.

2.3  Mandat

Fellesstyret har gitt gruppa følgende mandat:
"Prosjektet skal utarbeide forslag til:
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• Framtidig behov for dyr (arter, antall, fasiliteter) for å dekke:
o  DnU sine behov til undervisning og forskning
o  LMD og næringens behov for å videreutvikle en konkurransedyktig og

bærekraftig næring — "Nasjonalt senter"
o  Vurdere i hvilken grad det er mulig å benytte allerede eksisterende

forsøksanlegg i Norden.
• Organisasjons- og driftsmodell som ivaretar hensynet til kostnadseffektiv drift og som

muliggjør at næringsaktørene og LMD får reell innflytelse på drift og styring av
senteret.

• Forretningsplan som synliggjør drifiskostnader og inntektspotensialet i 2015 og 2020
for ulike oraanisasjons- og driftsformer, herunder foreslå en fordeling mellom
Sandnes o;iis med økonomiske konsekvenser av en delt løsning.

• Presentere prognoser som viser et budsjett i balanse."

Arbeidsgruppa tar utgangspunkt i Junirapportens visjon:
"Senter for husdyrforsøk skal være den foretrukne samarbeidspartner for gjennomføring av

forsøk og undervisning i husdyrftig, veterinærmedisin og fårteknologi.
SHF skal bidra til fbrskning, som ivaretar matsikkerhet og mattrygghet.
SHF skal ha fokus på bærekraftig husdyrproduksjon, og ivareta effektivitet, miljø og
dyrevelferd. "

SHF, Ås og NVH, Sandnes utgjør sentrale deler av det nye universitetets infrastruktur for
undervisning og forskning innenfor husdyrproduksjon og dyrehelse. Type, omfang og
organisering av egen infrastruktur må baseres på strategiske beslutninger ut fra en rekke
forhold, som for eksempel økonomi, faglige satsingsområder og arbeids- og ansvarsdeling
med andre nasjonale og internasjonale institusjoner. DnU har ikke gjort slike strategiske
vurderinger når det gjelder dyreslag, disipliner eller områder, som i utgangspunktet er en
avgjørende premiss for dimensjonering av SHF.

Når det gjelder behovet for dyr, har arbeidsgruppa derfor lagt til grunn:
• Forslagene i Junirapporten.
• Stortingets forutsetninger om at samlokaliseringen skal styrke den anvendte

forskningen på produksjonsdyr, gi muligheter for helhetsbetraktninger av
matvaretrygghet i hele matkjeden fra produsent til forbruker og øke mulighetene for
forebyggende innsats innenfor dyrehelse.

• Stortingets forutsetninger om at avdelingen i Sandnes skal utvikles videre.
• UMBs og NVHs strategier. Gruppa kan ikke se at disse gir signaler om spesielle opp-

eller nedprioriteringer av dyreslag i forhold til Junirapportens konklusjoner.
• Forventet utvikling i rammetilskudd og prosjekt- og oppdragsportefølje.

Arbeidsgruppa vurderer Senter for husdyrforsøk og NVH, Sandnes som to organisatorisk
adskilte enheter. NVH, Sandnes inngår således ikke i SHF.

Arbeidsgruppa har hatt som utgangspunkt at det ikke skal bygges opp besetninger på Campus
Ås når det er faglig forsvarlig å dekke behovet andre steder nasjonalt eller i nabolandene.
Gruppa har vurdert besetningsstørrelsene kritisk med sikte på å redusere både investerings- og
driftskostnader og har innhentet vurderinger fra fagmiljøer.

Arbeidsgruppa har ikke utarbeidet fullstendig forretningsplan for SHF. Dette vil  være en
meget krevende prosess og inneholde en lang rekke usikkerhetselementer. Gruppa er usikker
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på om det vil gi merverdi ut over de relativt enkle budsjettprognosene som den har utarbeidet,
og som baserer seg på dokumenter og samtaler med de mest aktuelle aktørene.

Økonomien ved avdelingen i Sandnes er ikke trukket inn i disse prognosene. De økonomiske
konsekvensene av en videreføring av hovedaktivitetene i Sandnes, på det nivået som dagens
NVH-strategi legger opp til, er illustrert. Gruppa har konkludert med at aktivitet ved NVH,
Sandnes ikke er en naturlig del av et nytt SHF.

2.4  Prosess

Gruppa har hatt 4 møter, hvorav ett på UMB og ett i Sandnes.

Leder og sekretær har i tillegg hatt samtaler med:
• Avdelingsdirektør Stein Valsø, Senter for klimaregulert planteforskning, UMB
• Styreleder Per Harald Grue, Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
• Professor, tidligere dekan, Arvid Uggla, Fakulteten ftir veterinårmedicin och

husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
• Rektor Yngvild Wasteson og prorektor Halvor Hektoen, NVH
• Rektor Hans Fredrik Hoen, UMB
• Adm. dir. Knut Berg og seksjonssjef Hans Åge Kulbotten, Norges Pelsdyralslag

•

Avdelingsdirektør Kristin Danielsen og seniorrådgiver Siri Anzjøn, Norges
forskningsråd

• Administrerende direktør Ole-Jakob Ingeborgrud, Norsk Landbrukssamvirke, og
prosjektleder Margaret Eide Hillestad, Landbrukets utredningskontor

• Styreleder Finn Bergesen jr. og sekretariatsleder Knut Moksnes, Fellesstyret for
sammenslåingen av UMB og NVH

Avdelingsdirektør Ingvar Selmer-Olsen ved Senter for husdyrforsøk har bidratt med mye
bakgrunnsstoff og kvalitetssikring av fakta.
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3.  FREMTIDIGE BEHOV  — DYRESLAG OG ANTALL DYR

Arbeidsgruppa har ikke vurdert mandatet dit hen at det er behov for å foreta en fullstendig
gjennomgang av husdyrenes betydning eller hvorfor det må undervises og forskes på husdyr
Norge og Ås. Spesielt det siste er relativt fyldig beskrevet i den ene av rapportene som gruppa
iht. mandatet skal legge til grunn; "Senter for husdyrforsøk — kunnskapsbehov, finansiering
og organisering av forsøksfasiliteter".

Gruppa finner det likevel riktig med en oppsummering av en del hovedmomenter.

3.1 Husdyras betydning i Norge

Norsk husdyrproduksjon
• utgjør ca. 70 % av verdiskapingen i jordbruket,
• er grunnlaget for en betydelig nasjonal næringsmiddelindustri,
• bidrar til å sikre nasjonal matforsyning i en verden hvor matsikkerhet blir en stadig

mer kritisk faktor,
• er en sentral del av jordbruks- og kanaliseringspolitikken i Norge og avgjørende for

bosetting i distriktene,
• er et avgjørende element i landskapsskjøtselen i store deler av landet og derfor et

viktig grunnlag for opprettholdelse av kulturlandskapet.

3.2 Behov for norsk forskning med husdyr

Våre spesielle naturgitte forhold og i all hovedsak norsk dyremateriale tilpasset disse
forholdene, krever norsk forskningsinnsats på husdyr.

Husdyrforskningen leverer kunnskap som bidrar til at Norge er på et internasjonalt
konkurransedyktig nivå gjennom hele verdikjeden og gir grunnlag for et godt husdyrhold,
sunne og friske dyr og trygge og gode meieri-, egg- og kjøttprodukter. Dette er avgjørende
faktorer for en tilfredsstillende økonomisk utvikling i næringene.

Strukturendringer i norsk husdyrproduksjon vil medføre nye helse- og velferdsmessige
utfordringer knyttet til krav om økt produksjonseffektivitet og nye bygningsløsninger.
Opprettholdelse av den gode dyrehelsa gir økt behov for forskning innenfor flere fagområder,
som forebyggende helsearbeid og dyrevelferd. Forbrukernes krav til etisk produksjon og god
dyrevelferd vil forsterke disse behovene.

Klimautfordringene krever en betydelig og langsiktig forskningssatsing rettet mot samfunn,
forvaltning og næringsliv. I landbrukssektoren er husdyrproduksjonens betydning for utslipp
av klimagasser en sentral problemstilling. Klimaforandringene vil på sin side ha konsekvenser
for husdyrproduksjonen, både når det gjelder veterinær- og husdyrfaglige spørsmål.

Norge har betydelige beiteressurser, som samtidig er avgjørende elementer i kulturlandskapet.
Det foreligger en rekke ubesvarte spørsmål knyttet til utnyttelse av beiter både når det gjelder
produksjonsmål og som ledd i landskapsskjøtselen. Norsk husdyrproduksjon skiller seg fra
våre naboland både gjennom sammensetningen og andelen av grovfôr i fôrrasjonen, og ved at
ffirkornet som produseres må forbrukes innenlands.

11



Norsk landbrukspolitikk med vekt på kanalisering  av  produksjoner til ulike distrikter, norsk
bruksstruktur og norske produksjonsforhold gjør at internasjonale forskningsresultater ikke
alltid er direkte overførbare, men krever mer nasjonal tilpasning enn for mange andre land.
Nasjonal forskning er en forutsetning både for å få delta i internasjonalt forskningssamarbeid,
for å forstå resultatene fra denne forskningen og for å overføre resultatene til nasjonale
forhold.

Norsk husdyrmateriale er i verdenstoppen når det gjelder produktivitet, fruktbarhet og helse.
Dette er grunnlag for en betydelig eksport av kompetanse og avlsrnateriale, noe som krever en
kontinuerlig oppdatering og videreutvikling av utdanning og forskning.

Som en del av det internasjonale samfunnet, har vi plikt til å bidra til utvikling og oppfølging
av regler og forskrifter om husdyrhold. Dette krever nasjonal kompetanse basert på nasjonal
forskningsbasert utprøving og kontroll.

For at Norge skal kunne yte bistand til land som har behov for å øke selvforsyningen, må vi
ha nasjonal kompetanse innenfor husdyrhold og produksjon basert på husdyr.

3.3 Behov for fasiliteter for undervisning og forskning

Det nye universitetet blir Norges eneste institusjon for utdanning og forskning innenfor
husdyrproduksjon og veterinærmedisin.

Utdanning i veterinærmedisin og husdyrfag krever nær tilgang til besetninger av de viktigste
dyreslagene. Den svake praktiske bakgrunnen til mange av studentene forsterker dette
behovet. God tilgang til dyr i undervisningen vil være en viktig forutsetning for synergier
mellom husdyr- og veterinærfag.

En stor del av forskningen krever også nær tilgang til dyr, slik at de kan følges tett i
forsøksperiodene. Det er derfor viktig at det er moderne forsøksfiøs i nærheten av det nye
universitetet. I tillegg kan deler av utdanningen og forskningen foregå i vanlige besetninger.

Senter for husdyrforsøk har i dag fasiliteter til å gjøre forsøk med storfe, sau, geit, gris,
kylling, pelsdyr, ensileringsforsøk med rundballer og kraftfôrteknologiske forsøk (FôrTek).
Dyreforsøk inkluderer i denne sammenheng forsøk innenfor ffiring, avl, fruktbarhet,
dyrehelse, dyrevelferd og etologi. FôrTek gjennomfører forsknings- og utviklingsarbeid for
forbedret fårteknologi og for kraftfårutvikling.

Det nye universitetets Senter for husdyrforsøk skal være et nasjonalt senter med kompetanse
på høyt internasjonalt nivå på gjennomføring av forsøk med husdyr. Senteret skal være den
viktigste leverandøren av forskningstjenester til norsk næringsliv innenfor husdyrproduksjon
og fårteknologi.

Husdyrforskningen vil  være  grunnlaget for den forskningsbaserte undervisningen, for
utviklingen av primærnæringene og for å kunne se hele matproduksjonskjeden i sammenheng.
Ved etableringen av det nye universitetet på Ås, hvor også sentrale forskningsinstitutter er
lokalisert, får Norge en unik mulighet til å ivareta alle disse behovene ett sted. Dette var også
hovedargumentet for samorganiseringen og samlokaliseringen av UMB og NVH og flyttingen
av Veterinærinstituttet.
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Senter for husdyrforsøk vil  være  en avgjørende del av universitetets infrastruktur og profil for
at Campus Ås skal kunne fylle denne rollen. Egen infrastruktur er ofte også en forutsetning
for å delta i internasjonale samarbeidsprosjekter.

Infrastruktur diskuteres i alle land og gjerne parallelt med diskusjonen om internasjonalisering
av forskning og arbeidsdeling. Alle innser at de ikke kan ha spisskompetanse og all
infrastruktur selv, men i økende grad må basere seg på samarbeid med miljøer i andre land.
For husdyr er en slik arbeidsdeling spesielt aktuell å diskutere med de andre nordiske landene.
Utvalget er kjent med at forskningsinstitusjoner både i Sverige, Danmark og Finland allerede
har, eller har under oppbygging, dyrebesetninger som de ønsker å øke bruken av.

Generelt og overordnet mener arbeidsgruppa at det på Ås må være et tilstrekkelig antall
produksjonsdyr av alle viktige arter til å sikre god undervisning på normaldyr i
husdyrbesetninger, samt til den mest arbeidsintensive'og grunnleggende
forskningsvirksomheten innenfor ernæring/fliring, avl og dyrevelferd. Dette krever
besetningsstørrelser som gjør det mulig med et kvalitetsmessig tilfredsstillende utvalg av
enkeltindivider til forsøk.

For enkelte dyreslag er det i tillegg nødvendig med besetningsstørrelse som tilsvarer det som
vil bli en noenlunde vanlig kommersiell besetning, slik at studentene får erfaring fra drift av
slike.

Gruppa legger også til grunn at besetninger med tilhørende bygninger er en del av den
langsiktige, nødvendige infrastrukturen ved DnU og kan, for de fleste dyreslag, ikke bygges
opp og ned i takt med politiske eller markedsmessige kortvarige svingninger.

I tillegg til husdyrbesetningene i Ås, legger gruppa til grunn at aktiviteten ved avdelingen i
Sandnes utvikles slik som beskrevet i kapittel 4.

Med bakgrunn i dette mener utvalget at en prioritering av dyreslag bør ta utgangspunkt i
følgende hovedmomenter:

• Produksjoner av stor økonomisk betydning og viktighet for matproduksjon
• Husdyrproduksjon basert på norske fôrressurser
• Dyreslag hvor det er lite å hente fra andre sammenlignbare land
• Behov og ønsker om å støtte opp under vårt internasjonalt konkurransedyktige

næringsliv innenfor husdyravl
• Dyreslag med økende økonomisk og sosial betydning
• Dyrehelse og -velferd blir stadig viktigere for samtlige husdyrslag.

3.4 Aktuelle husdyrbesetninger utenom Ås og Sandnes

3.4.1. Generelt
I intensjonsavtalen som ligger som en del av rapporten fra arbeidsgruppa oppnevnt av UMB,
står det bl.a. at "Senteret skal videreføre sin status som et foretrukket redskap for norsk
landbruksforskning og utdanning".

Prosjektgruppa som la frem sin rapport 30. juni, sier at "Senter for husdyrforsøk (SHF) skal
være den foretrukne samarbeidspartner for gjennom øring av forsøk og undervisning i
husdyrfag, veterinærmedisin og fôrteknologi".
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At SHF skal være den foretrukne partneren, behøver ikke nødvendigvis å bety at all
virksomhet skal foregå ved egne besetninger. Universitetet kan også inngå avtaler om bruk av
kommersielle besetninger i utdanningssammenheng. Gjennom avtaler med andre eiere av
besetninger i Norge og/eller utlandet, kan SHF være kontraktspartner for oppdragsgivere og
sikre forsøksgjennomføring, kvalitetssikring, sammenstilling av resultater etc. i tråd med
oppdragsgivers behov. SHF ivaretar også på denne måten rollen som spesialist når det gjelder
gjennomføring av forsøk med husdyr.

Undervisning av veterinær- og husdyrfagsstudenter krever besetninger av de viktigste
produksjonsdyrene i Norge, samt tilgang til sports- og familiedyr på Campus Ås. Dette
behovet ligger som en forutsetning i arbeidsgruppas anbefalinger.

I tillegg vil det, spesielt for veterinærstudenter, være nødvendig med undervisning i
kommersielle besetninger. Forekomsten av sykdom er svært avhengig av miljø, og
forskjellige driftsfonner medfører ofte forskjellig sykdomsforekomst. Ved klinisk arbeid med
syke dyr i slike besetninger vil studentene få bedre forståelse for sammenhengene mellom
sykdom og miljø. Forebyggende helsearbeid og besetningsdiagnostikk er sentralt i veterinært
arbeid og har fått større betydning innenfor all husdyrproduksjon de senere årene. Slikt arbeid
må skje i kommersie1le besetninger. Arbeid i kommersieIle besetninger vil også gi studentene
erfaringer i å kommunisere med dyreeieren, som er nøkkelpersonen i all veterinærpraksis.

Arbeidsgruppa forutsetter at universitetet oppretter de nødvendige avtaler om bruk av eksteme
besetninger til utdanningsformål og kommenterer ikke dette ytterligere.

Arbeidsgruppa har vurdert mulighetene for å benytte dyr ved andre lokaliteter i Norge,
Sverige og Danmark til forsøk/forskning.

Utfordringer ved å gjennomføre FoU-aktivitet på besetninger andre steder er spesielt knyttet
til å

• opprettholde interessen hos studentene, bl.a. for å gjennomføre masteroppgaver
innenfor fagområdet,

• sikre forskerrekruttering,
• sikre forskningsbasert undervisning,
• ha kontroll på om og når forsøksdyr er tilgjengelige,
• holde kontroll på kvaliteten i gjennomføring av FoU-aktivitet,
• sikre kritisk kunnskapsmasse,
• utnytte synergier innenfor ulike disipliner (ernæring, avl etc.) på tvers av dyreslag,
• oppfylle føringer i stortingsproposisjonen om at samlokaliseringen på Ås vil styrke

forskningen på produksjonsdyr og gi muligheter for å se matkjeden fra produsent til
forbruker i sammenheng.

Eventuell bruk av besetninger i andre land gir i tillegg utfordringer knyttet til representative
raser, fôr og driftsopplegg.

3.4.2. Stiftelsen NORSØKs nye storlefjos på Tingvoll
På Tingvoll er det bygd nytt fjøs og driftsbygning for økologisk storfeproduksjon. Fjøset
inneholder 34 liggebåser og fleksibelt bingesystem. NORSØK opplyser at fjøset er godt egnet
for adferdsstudier, enkle gruppevise ffiringsforsøk samt individuelle kraftffirforsøk, og at
mulighetene kan økes med enkle tilpasninger. Tingvoll gård drives økologisk. Med byggingen
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av det nye fjøset vil gården ha et fullstendig driftsopplegg for forsøk med økologisk plante- og
husdyrproduksjon.

Gårdsbruket og besetningen drives av forpakter, dvs. NORSØK har ikke kostnader når det
ikke drives FoU-aktivitet. Ut fra de faglige mulighetene dette driftsopplegget gir og basert på
hva en kan forvente av finansiering av forskning hvor økologiske forsøksbesetninger inngår,
mener gruppa at en slik driftsmodell er godt egnet.

Arbeidsgruppa mener fløset med tilhørende driftsopplegg på Tingvoll vil kunne dekke behovet
for egne lokaliteter for FoU på økologisk melkeproduksjon, og at dette derfor ikke behøver å
inngå i planene for bygging av nytt SHF. Dette er i samsvar med Junirapporten, hvor det ikke
foreslås spesielle husdyrrom for slik aktivitet. Spesifikke forsøk med et mindre antall dyr kan
utføres i andre fasiliteter på Ås, når det er behov for det.

3.4.3. Bioforsk Nord Tjøtta
Bioforsk Tjøtta driver anvendt FoU på kjøttfe og sau med vekt på beiteundersøkelser. De
gjennomfører også gruppebaserte f6ringsforsøk. Det er ikke fasiliteter for avanserte
fåringsforsøk på individnivå for drøvtyggere eller klimarom for husdyr, som kan benyttes til
atferds/oppstallingsforsøk under kontrollerte klimaforhold. Innenfor bygningsmassen kan det
installeres utstyr for individuelle fewingsforsøk. Bygningene er fra 1996, inneholder 3
kjøttfefjøs og 3 sauefjøs og er godt egnet for forsøk med ulike drifts- og innredningssystemer.
Enheten har store beitearealer. Ifølge Bioforsk er lokal kompetanse innenfor kjøttkvalitet og
etologi/velferd styrket i senere tid. Bioforsk Tjøtta opplyser at de kan utføre enkelte typer
forsøk av mer anvendt art, gjerne som supplement eller i samarbeid med SHF.

Gårdsbruket og besetningen drives av forpakter, dvs. Bioforsk har ikke kostnader når det ikke
drives FoU-aktivitet. Varsling om behovet for å bruke besetningen i forsøk må være lang nok
til at forpakter kan gjøre nødvendige praktiske tilpasninger. Forpakter skal ha full
kompensasjon for evt. produksjonstap/merkostnader som de ulike forsøkene måtte påføre
ham.

Fjøskapasitet for ammeku er 150 dyr. Kjøttferasene er i dag Hereford og krysningsdyr
Hereford/Limousin og Hereford/NRF.

Bioforsk Tjøtta har ca. 450 vinterffira sau av Norsk Kvit Sau og Spælsau samt en mindre
flokk gammelnorsk sau i utegang. En tredjedel av sauebesetningen er driftet økologisk.

Bioforsk Tjøtta har gjennom lengre tid samarbeidet med forsøks- og demonstrasjonsfiøset for
geit ved Senja videregående skole på Gibostad. Her er det også utført forsøk for UMB.

Arbeidsgruppa har senere i dette kapittelet argumentert for hvorfor det er nødvendig med
forsøksbesetninger av ammeku, sau og geit ved SHF på Ås. For alle tre artene er imidlertid
ljøtta/Gibostad et interessant supplement for forsøk av mer anvendt karakter med et større
antall dyr.

3.4.4. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Århus Universitet
SLU er i ferd med å bygge opp store husdyrbesetninger ca. 8 km sørøst for Uppsala.
Besetningen er planlagt for 300 melkekyr, 130 purker og ca. 950 slaktegris i integrert
produksjon, samt anlegg for verpehøner og slaktekylling.
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Fra SLU uttrykkes det stor interesse for et samarbeid med Norge om forskning i disse
anleggene, enten ved oppdrag med konkrete forsøk eller ved samarbeid om felles prosjekter.

Århus Universitet har også opplyst at de har ledig kapasitet i sine husdyranlegg på Foulum, og
de er også interessert i en felles utnyttelse.

Arbeidsgruppa har senere i dette kapittelet argumentert med hvorfor det er nødvendig å bygge
opp tilstrekkelige forsøksdyrhesetninger ved SHF. På samme måte som for alternative
nasjonale lokaliteter, er samarbeid med SLU og Århus Universitet ønskelig som supplement
til SHF ved behov for større besetninger, manglende egen kapasitet eller i konkrete
samarbeidsprosjekter med forskere i de aktuelle landene.

Arbeidsgruppa mener det er viktig å stimulere til samarbeid med institusjoner i Sverige og
Danmark, men kan ikke se at dette bør ha konsekvenser for den nøkterne dimensjoneringen av
et nytt SHF som gruppa anbefaler.

3.5 Fortsatt bruk av eksisterende lokaliteter på Campus Ås

Junirapporten sier: "Fasiliteter for kraftfårteknologi (FårTek), fjørfe og pelsdyr har bra
standard i dagens anlegg. Det er ingen smittemessige vurderinger som krever flytting av
FårTek. Kyllinghuset er smittemessig såkalt BSL2-anlegg, og hvis det ikke kommer i konflikt
med nybygg, er det argumenter for at dette også kan bestå. Pelsdyrgården ligger i utkanten av
planlagt byggeområde, og smittemessig vurderes det som lite risikabelt å ha pelsdyrgården i
nærheten av dyreklinikken. Hvis en kan unngå nybygg av disse tre enhetene, reduseres
byggekostnadene med ca. 80 mill kr."

I rapporten "Smittehygieniske vurderinger og anbefalinger ved plassering av Norges
veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet på Ås" av 15.01.09 er det ikke gjort unntak for
f.jørfe og pelsdyr. Med bakgrunn i denne rapporten har Veterinærinstituttet kommentert
vurderingene om kyllinghus og pelsdyrgård i Junirapporten: "Det er derfor ikke forenlig med
bygging av nytt Veterinærinstitutt at forsøksanlegg for fjørfe og pelsdyr blir liggende i
umiddelbar nærhet." Veterinærinstituttet er ellers enig i at smittemessige vurderinger ikke
krever flytting av FôrTek.

Arbeidsgruppa tar derfor utgangspunkt i at FårTek ikke ilyttes.

3.6 Behov for nye husdyrlokaliteter på Ås

Arbeidsgruppa legger følgende til grunn:
• DnU skal ha besetninger både i Ås og Sandnes.
• Dimensjonering må i utgangspunktet bygge på behovet innenfor undervisning og

forskning.
Samtidig må det vurderes hva som vil  være rasjonelle enheter for å oppnå en god
driftsøkonomi uten å drive produksjon for produksjonens skyld.

• Undervisningen tilsier at det skal være besetninger av alle de vanlige norske
husdyrene i Ås, og av en størrelse som gir trening i/erfaring fra drift av kommersielle
besetninger.

• Dimensjonering ved DnU må avveies mot evt muligheter for å bruke eksterne
besetninger, basert på følgende hovedprinsipper:

• Grunnleggende, spisskompetanse og/eller utstyrskrevende forsøk/ forskning
gjennomføres i besetninger ved DnU.
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3.6.1. Storfe
3.6.1.1. Melkeku
Junirapporten legger til grunn at det gjennomføres ett stort forsøk med 60 dyr pr år, og at dette
krever en besetning på 130 dyr (i dag ca. 120). Dette vil samtidig dekke behovet for
undervisning i en besetning med friske dyr for veterinær- og husdyrstudenter på Ås.

Seksti dyr i forsøk og et oppgitt behov for veterinærstudentene på 30 dyr som til enhver tid
må kunne brukes i undervisningen, og som derfor ikke samtidig kan stå i forsøk, gir
minimumsbehov på 90 dyr.

En evt. reduksjon fra de foreslåtte 130 ned mot 90 dyr, vil ha følgende konsekvenser:
Færre dyr å velge mellom til bruk i forsøk og i undervisning.
Alt tyder på at beiteforsøk blir viktig fremover. Da er det ønskelig med to
kalvingstopper i året, en tilpasset inneproduksjon og en tilpasset produksjon på beite.
Skal dette ha noen mening, anses 130 melkekuer minimum.
Det er ingen god start på et forsøk å låne dyr fra andre eller å kjøpe inn når
forsøkskapasiteten må utvides. Forsøksmessig betyr det at det blir innført en ny ukjent
årsaksfaktor, nemlig miljøet i den besetningen hvert dyr kommer fra. Samtidig vil det
være individuelle forskjeller mellom dyr mht hvordan de reagerer på brå og kanskje
store miljøforandringer.
En melkerobot har kapasitet til ca. 60 — 70 dyr, avhengig av avdråttsnivå og fordeling
av kalvingstidspunkt. Med 130 kyr blir det god utnyttelse av to roboter. Dette betyr at
besetningen kan drives økonomisk optimalt med høy produksjon og lite arbeidskraft
når det ikke er forsøk.
Alternativet til to roboter ved 90 melkekuer er at en tredjedel av besetningen melkes
manuelt, noe som betyr større behov for arbeidskraft. Rent bygningsmessig kan arealet
reduseres, men så lenge det ikke blir innsparing på tekniske installasjoner og kanskje
mer behov for arbeidskraft, særlig hvis sammenligningen blir gjort i perioder med lite
forsøk, synes det å være relativt lite å hente. Produksjonsinntektene vil også gå ned.
En besetning på 90 blir ikke fullt så god til bruk i undervisning i "management" av
større besetninger, noe som må komme som et tilbud i studiet, og der de nye fiøsene
vil bidra positivt

a.
b.

c.

d.

e.

• Forsøk/forskning med nær forbindelse og viktige kontaktflater til andre
fagområder gjennomføres med besetninger (holde verdikjedeforskning mest
mulig samlet) ved DnU.

• Forsøk/forskning med mindre omfattende registreringer kan gjøres i eksterne
besetninger.

Disse momentene taler for en dimensjonering som foreslått i Junirapporten.

3.6.1.2. Kalver og kviger
Junirapportens dimensjonering er her en konsekvens av antall kyr og behovet for
egenrekruttering. Hvis melkekubesetningen reduseres, reduseres disse behovene også.

Kalver og kviger har bare i liten grad vært brukt til forsøk til nå, men vil i økende grad bli
inkludert i fremtidige forsøk, fordi det vil bli mer relevant og interessant å se på hele levetida
under ett. Prestasjonene til ei melkeku vil bl.a. avhenge av hvordan hun har hatt det som kalv
og kvige. Et stort prosjekt som nå er under oppstart, der fôring av kalver og ungdyr sett i
sammenheng med fåringen av mødrene har en stor og viktig plass, illustrerer dette.
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Helse- og velferdsspørsmål blir stadig mer sentrale for kalver og kviger. Unge dyr får derved
økende betydning både innenfor forskning og utdanning av veterinærer og husdyrkandidater.

Den forventede økningen i behovet for kunnskap om kalver og kviger taler for en
dimensjonering som foreslått i Junirapporten.

3.6.1.3. Kjøttproduksjon på storfe.
Kjøttproduksjon på storfe er inne i en fase med sterk spesialisering. Andelen ammeku øker,
og kjøttproduksjon fra melkebruk spesialiseres i større grad i store sluttffiringsenheter. Det
øker behovet for kompetanse i nye driftsmodeller basert på norske rammebetingelser.

Junirapporten foreslår bygging av et kombinert ammeku- og oksefiøs ved SHF med plass til
48 okser/kuer, og at det samtidig settes av tomteareal til eget ammekufiøs ved eventuelt økte
behov. Bakgrunnen for en slik "delt løsning", som utelukker forsøk med okse- og ammeku
parallelt, og ingen permanent ammekubesetning er de antatt begrensede mulighetene for
finansiering av forskning på området.

De siste 4 årene har det vært liten forsøksaktivitet med ammeku og okser ved UMB.
Universitetet har heller ikke hatt en egen ammekubesetning.

Nortura og TYR/Norsk kjøttfeavlslag anslår at ammekyr vil utgjøre 1/3 av kutallet i 2020 (i
dag 22 %). De mener at ammekyr er viktigste bidragsyter til pleie av kulturlandskapet og
maksimal utnyttelse av norsk grovfik over hele landet Ammeku vil snart bli det største
beitende kjøttslaget i Norge basert på produsert kjøttmengde. Med dette som bakgrunn synes
det å være behov for sterkere satsing på FoU for norsk ammeku, både når det gjelder drift, avl
og helse.

Arbeidsgruppa mener at ammeku vil utgjøre en økende andel av kjøttproduksjonen på storfe,
og at forskning rettet inn mot denne produksjonen derfor blir stadig viktigere.

Arbeidsgruppas flertall foreslår derfor at det innenfor rammen av Junirapporten på 48
voksendyrplasser, prioriteres å bygge opp en ammekubesetning. I driftsbygningens utforming
må derfor løsninger som tilfredsstiller kravene til ammeku prioriteres.

Det forutsettes at det er tilstrekkelige beitearealer på innmark og utmark i Ås.

3.6.1.4. Samlet konklusjon
Arbeidsgruppa anbefaler at Junirapportens forslag om dimensjonering legges til grunn for
den videre planleggingen av storfebesetningene ved SHF. Samlet kostnadsoverslag er 57,3
mill kroner.

Når det gjelder kjøttproduksjon på storfe, mener gruppas flertall at oppbygging av en
ammekubesetning bør prioriteres, og utformingen av driftsbygningen baseres på dette.
Gruppa har ikke vurdert om dette har konsekvenser for investeringsnivået som omtalt i
Junirapporten.

Mindretallet (Tone Roalkvam, Ragnhild Solheirn og Torstein Steine) anbefaler Junirapportens
jorslag om bygging av et kombinert okse/ammekuriøs.
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3.6.2. Sau
Ifølge Junirapporten er det behov for 150 vinterflira søyer pluss værer, dyr til
stoffskifteavdelingen og immuniseringsdyr i Ås, til sammen 180 (i dag 250).

Småfeseksjonen ved SHF har vært sterkt utnYttet forsøksmessig, og etterspørselen har
overskredet kapasiteten (ifølge Junirapporten). Det ventes behov for flere individuelle
fysiologiske forsøk.

Det legges til grunn at forsøksbesetningen ved NVH, Sandnes utnyttes maksimalt innenfor
veterinærmedisinske studier, og at satsing på emæringsforskning krever minst 150 søyer for å
kunne gjøre gode nok utvalg av dyr. I tillegg skal de 180 dekke behov for dyr til forskning
innenfor avl og etologi.

Sau er avgjørende for utnyttelse av norske grovfôrressurser og vedlikehold av kulturlandskap.
Mulighetene for å få dekket de norske kunnskapsbehovene fra andre land eller ved bruk av
forsøksbesetninger i andre land, er meget begrenset og må i denne sammenheng ses bort fra.

Sauebesetningen på SHF gir i dag grunnlag for flere forskningsprosjekter med
doktorgradsstipendiater fra Afrika.

Arbeidsgruppa har grundig diskutert et alternativ med en mindre sauebesetning, hvor
omfanget ved SHF baseres på behovet innenfor utdanning, samt behov for dyr til
grunnleggende, arbeids- og forskningsintensive problemstillinger. Noen typer forsøk av denne
karakter må da gjennomføres ved avdelingen i Sandnes, mens aktivitet som forutsetter større
besetninger, gjennomføres andre steder, for eksempel på Tjøtta.

Fordeler med en slik delt løsning er:
• En halvering til for eksempel 90 dyr vil anslagsvis redusere investeringskostnadene til

sauefjøs med ca. 2,5 mill kroner (basert på at det kan brukes samme kvadratmeterpris
ved de to altemativene).

• De løpende driftskostnadene ved SHF reduseres, men uten at dette nødvendigvis
medfører samlet kostnadsreduksjon.

• Eksisterende statlige bygninger og arealer andre steder i landet utnyttes bedre, men det
kan kreves noen investeringer.

• Kompetanse og ny kunnskap spres bedre og raskere til andre deler av landet, hvor sau
er et viktig husdyrslag.
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Ulemper med en delt løsning med en mindre besetning på Ås er:
• Et nytt universitet, som skal legge stor vekt på produksjonsdyrforskningen, vil ikke ha

en egen stor nok forsøksdyrbesetning av et dyreslag av spesiell interesse for Norge.
• Forskerne ved DnU mister dennærheten til dyr og forsøksfasiliteter som de ønsker,

med tilhørende fare for forvitring av kompetanse.
• Forskerrekrutteringen kan bli skadelidende.
• Det vil være krevende å gjennomføre forsøk to steder samtidig ved stor etterspørsel

etter ernæringsforsøk og f3rsiologiske forsøk, noe som antakelig vil medføre færre
forsøk.

• Mulighetene for å gjennomføre masteroppgaver med utgangspunkt i en besetning,
reduseres sterkt.

• Fleksibiliteten må antas å bli mindre ved leie av dyr enn ved å eie.
• Erfaringen med kvalitet og tilgjengelighet ved bruk av eksterne dyr og lokaliteter er

blandet.

Arbeidsgruppas flertall ser at Bioforsk Tjøtta kan utgjøre et supplement til SHF for enkelte
problemstillinger av anvendt karakter, men mener at ulempene er for store til at dette kan
erstatte en full utbygging på As. Flertallet anbefaler derfor at Junirapportens forslag om 180
dyr legges til grunn for den videre planleggingen. Kostnadsoverslaget er 5,1 mill kroner. 1
tillegg kommer individavdeling småfe (sau og geit) på 2,3 mill kroner.

Arbeidsgruppas mindretall, Martha J. Ulvund, mener det er tilstrekkelig med en
sauebesetning ved SHF som dekker behovene til undervisning og spesielle forsøk som krever
kompetanse og fasiliteter som det ikke er rimelig å bygge opp andre steder. Ut over dette kan
behovet dekkes på Sandnes og Tjøtta.

3.6.3. Geit
Junirapporten oppgir et behov på 80 geiter i Ås (i dag 70-80). Dagens besetning har vært godt
utnyttet.

Geitebesetningen ved SHF vil  være nødvendig for undervisning og praksis for
veterinærstudentene og viktig for at også husdyrfagstudentene skal få erfaring med geit.
Besetningen ved SHF gir i dag grunnlag for flere dr. grader for stipendiater fra Afrika.

Geitebesetningen ved SHF vil  være eneste besetning for individuelle f&ingsforsøk i Norge.
Med unntak av Senja videregående skole i Gibostad, vil SHF også være eneste mulighet for å
gjennomføre andre forsøk med geit.

Antall dyr begrunnes i Junirapporten med at dette er nødvendig for å kunne gjennomføre
effektive forsøk innenfor ernæring, avl og etologi.

I tillegg til de momentene om geit som Junirapporten legger til grunn for sitt forslag, vil
arbeidsgruppa peke på behovet for å ta ut større synergier mellom forskning på storfe og geit,
både når det gjelder utnyttelse av melk og kjøtt. Dette tilsier fysisk nærhet mellom fagmiljøer
og en tilstrekkelig stor geitebesetning ved SHF.

På samme måte som for sau, er geit avgjørende for utnyttelse av norske grovfôrressurser og
vedlikehold av kulturlandskap. Mulighetene for å få dekket de norske kunnskapsbehovene fra
andre land eller ved bruk av forsøksbesetninger i andre land er også her meget begrenset og
ses i denne sammenheng bort fra.
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Arbeidsgruppa anbefaler at Junirapportens dimensjonering når det gjelder geit legges til
grunn for planleggingen av nytt SHF. Kostnadsoverslaget er 3,6 mill kroner. I tillegg kommer
individavdeling for småfe (sau og geit) som er nevnt i 3.6.2.

3.6.4. Gris
Junirapporten  setter opp følgende behov for svinebesetning:

• Purker 66 (3 puljer a 22)
• Ungpurker 30 (rekruttering)

Behovsøkningen fra i dag begrunnes med økt etterspørsel, og at de allerede i dag flere ganger
har måttet redusere antall dyr i forhold til det optimale i forsøk.

Junirapportens dimensjonering av bygg baseres på et relativt komplisert flytskjema for alle
stadiene fra grising til salg. Blant annet er dimensjonering av fødeavdelingene basert på at
smågrisene overføres til slaktegrisavdelingene ved en bestemt alder, noe som igjen er
bestemmende for dimensjonering av disse avdelingene. Dette betyr for eksempel at dersom en
reduserer kapasiteten for slaktegris, må en øke dimensjoneringen av purkeavdelingene, fordi
det ikke er mulig å omsette smågris til enhver tid.

Foreløbige beregninger viser at det kan ligge en innsparing i byggekostnadene på ca. 1 mill.
kroner ved å ta ut den ene slaktegrisavdelingen og erstatte den med en ekstra purkeavdeling. I
så fall viI en ta ut den avdelingen som er minst arbeidskrevende og gir best dekningsbidrag.
En mister også muligheten for å ha en slaktegrisbesetning som for undervisnings- og
fofskningsformål (fri fôring) best vil speile den virkeligheten en finner hos produsentene.

Vurdering og konklusjon
Norge er det eneste land i verden som har krav om løsdrift for gris. Grisen er en viktig avtager
av produkter fra norsk kornproduksjon ved at 80-90 % av fôret utgjøres av norskprodusert
korn.

Norsvin er en internasjonal spydspiss innenfor utvikling og produksjon av avlsmateriale på
gris, og eksporten av sæd øker stadig. Selskapet er avhengig av et sterkt fagmiljø i Norge, som
ligger i forkant på forskning og utvikling, og som utdanner dyktige kandidater på alle nivåer.
De forventer  å  øke forsknings- og utviklingsaktiviteten i takt med sin internasjonale satsing.

Dimensjoneringen i Junirapporten synes å være nøktern, og det er lagt opp til et rasjonelt hus
som avspeiler et fremtidig svinebruk. Det er viktig at studentene, som er fremtidens rådgivere
innenfor produksjon og helse, får innblikk i realistiske forhold. Samtidig er det lagt til rette for
gode forsøk.

Disse forholdene tilsier at det bygges ti1strekkelige lokaliteter for gris i det nye SHF.

Arbeidsgruppa anbefaler at Junirapportens forslag, med et kostnadsoverslag på vel 22 mill
kroner, følges.

3.6.5. Fjørfe
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Dagens kyllinghus ligger på tomt for nybygg og må rives. Det innebærer at det ikke er
forsøksmuligheter for fjørfe på Campus Ås.

Fjørfenæringen er i sterkt vekst, og fjørfekjøtt utgjør en økende andel av kjøttforbruket. Av
hensyn til undervisningen må det være fjørfe ved DnU.

Forskningsmessig er det viktig å ha muligheter for å drive forsøk med bruk av norskprodusert
korn. Det er også en rekke problemstillinger i fjørfeproduksjonen innenfor forebyggende
helse, dyrevelferd og etologi, som krever forskningsmessig oppfølging, og som vi ikke uten
videre vil få dekket av forskning i andre land.

Behovet innenfor fjørfe er små, intensive, kvalitetssikrede forsøk. Det vil ikke være en
avlsbesetning med kontinuerlig oppdrett av dyr. Lokalitetene vil bare ha dyr når det foregår
forsøksaktivitet. Større og mer kommersielle forsøk for etterprøving av grunnforskningsdata,
må legges til private besetninger.

Arbeidsgruppa anbefaler at Junirapportens forslag, med et kostnadsoverslag på vel 8 mill
kroner, følges.

3.6.6. Pelsdyr
Dagens pelsdyrgård er relativt ny og godt egnet til formålet. Den er bygd opp med støtte fra
næringen. Arbeidsgruppas anbefaling tar utgangspunkt i at den ikke kan opprettholdes der den
ligger.

Diskusjonene omkring pelsdyrnæringen illustrerer at forskningsbehovene er betydelige.
Nasjonale forskjeller i forskrifter om hold av pelsdyr og krav til dyrevelferd gjør at næringen
trenger forskning tilpasset norske forhold og rammebetingelser. Det samme gjør nasjonale
forskjeller i tilgang, pris og bruk av fôrråvarer. Pelsdyr brukes i tillegg som modelldyr for
fordøyelighet for flere andre enmagede arter, som hund, katt, kylling, gris og oppdrettslaks.

Anlegget er, gjennom et nylig innvilget prosjekt fra Forskningsrådet, godt belagt med aktivitet
ut 2014.

Junirapporten anbefaler nybygg med en beregnet kostnadsramme på 18 mill kroner. Nye
vurderinger fra forskningsmiljøet medfører at omfanget kan reduseres til 15 mill kroner.

Nybygg vil bestå av
• bur for fordøyelighetsforsøk, som plasseres i den planlagte stoffskifteavdelingen,
• etologibur, som ved forsøk plasseres i planlagt etologihall,
• revehus med plass til 50 revetisper + oppal (totalt 350 oppstallingsenheter), noe som

tilsvarer 67 % av dagens kapasitet,
• minkhus med plass til 100 minktisper + 20 hanner + 30 stoffskiftehanner + oppal

(totalt 400 oppstallingsenheter), noe som tilsvarer 50 % av dagens løsning,
• fôrkjøkken med fryserom og kjølerom.

Forskningsmiljøet mener dette er en minimumsløsning, og at alternativet er at dagens
pelsdyrforskning ikke videreføres. Forskningen må i så fall begrenses til fordøyelighetsforsøk
med mink i stoffskifteavdelingen.

Forsøksfasiliteter for hund forutsettes integrert i anlegget.
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Forutsatt at forskning på pelsdyr ved DnU blir videreført innenfor de samme fagområdene
som i dag, anbefaler arbeidsgruppa at det planlegges for nybygg til pelsdyrforskning i tråd
med de reviderte forslagene, tilsvarende et kostnadsoverslag på 15 mill kroner.

Hvis pelsdyrgården vedtas avviklet, anbefaler arbeidsgruppa at det legges til rette for at det
fortsatt kan drives forskningsaktivitet innenfor helse og velferd for pelsdyr ved SHF.
Kostnadene ved en slik minimumsløsning er ikke vurdert.

3.6.7. Hest
Junirapporten setter opp behov for følgende antall plasser:

• Fistulerte hester for stoffskifteforsøk og undervisning: 6
• Oppstalling under forsøksbetingelser (ikke-fistulerte): 14

De fistulerte hestene forutsettes å utgjøre en del av stoffskifteavdelingen, som fortsatt skal
bemannes av Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap I Junirapporten er det forutsatt at
bygninger både for fistulerte og ikke-fistulerte hester inngår i stoffskifteavdelingens foreslåtte
investering på ca. 37 mill kroner, og at treningsmaskin og tredemølle i dagens anlegg flyttes
til nytt anlegg.

UMBs undervisningsbehov dekkes i dag av de fistulerte bestene. Når Norge som eneste land i
Norden driver forskning med fistulerte hester, er dette en videreutvikling av aktivitet som
startet på ku. Dette gir en spesialkompetanse, som bl.a. viser seg ved at det er utført oppdrag
for danske institusjoner.

Forskning på arvelige sykdommer krever dyr som er disponert. Dette kan ikke alltid
gjennomføres på hester som tilhører privatpersoner. NVH har ikke tilgang til oppstalling av
forsøkshester i dag og bruker ad-hoc-løsninger. Disse hestene kan ikke stå på et åpent
rideanlegg, hestesenter etc., da de krever spesiell oppfølging under forsøk og må holdes
adskilt fra publikum. Derfor er det nødvendig å kjøpe inn slike dyr for oppstalling på lik linje
med andre forsøksdyr ved senteret. Ifølge Junirapporten kan de ikke-fistulerte hestene kjøpes
inn etter behov, og boksene brukes til oppstalling av andre dyr når de står tomme Det må
imidlertid forventes at noen hester vil stå i SHF også uten at de til enhver tid blir brukt til
forsøk. Driftsutgifter må i disse periodene forventes å bli belastet SHF.

Oppstillingsplassene er også aktuelle å bruke til funksjonsfriske hester og forsøk innenfor
prestasjon, ernæring, ervervede sykdommer, toksikologi, farmakologi etc.

Vurdering/anbefaling
Norsk hestenæring er i vekst. Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen, Norsk
Rikstoto og Norges forskningsråd delfinansierer et 4-årig samarbeidsprogram med Sverige fra
2010.

Ekstern finansiering ut over denne perioden er ikke mulig å anslå. Det blir derfor en strategisk
beslutning for DnU hvor mye det vil satse på hesteforskning og
-undervisning og på hvilke områder og nivåer.

Forutsatt at DnU viderefører UMBs og NVHs strategi for undervisning og forskning på hest,
mener arbeidsgruppa forslaget til dimensjonering i Junirapporten bor brukes som videre
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grunnlag for planleggingen. Kostnadene er i Junirapporten lagt inn som en del av
stoffskifteavdelingen.

3.6.8. Hund
Junirapporten setter opp følgende behov og forutsetninger:

• Fasiliteter knyttet til pelsdyraktivitetene på Ås med dimensjoner tilsvarende NVHs
nåværende avdeling på Dal, som vil bli nedlagt.

• Kennel til oppstalling av forsøkshunder (bare dyr når forsøk pågår).
• Kostnader for oppstalling forutsettes dekket av prosjekter.

Junirapportens forslag har et betydelig redusert omfang sammenlignet med en tidligere
utredning om et felles kennelanlegg for UMB og NVH (gjort i 2004).

UMB har ikke i dag egne forsøksfasiliteter for hund. NVH har en kennel på Dal med plass til
16 voksne hunder pluss valper. I hovedsak brukes disse til forskning på arvelige sykdommer
UMB forsker på ernæring og treningsfysiologi og har 3 studentkurs om hund. Dette baseres
på bruk av lånte hunder, noe som gjør det vanskelig å gjøre studier innenfor etologi.

Forutsatt at DnU ønsker å videreføre og videreutvikle utdanning og forskning på hund,
anbefaler arbeidsgruppa at Junirapportens forslag om en investering på ca. 3,3 mill brukes
som grunnlag for videre planlegging.

3.6.9. Stoffskifteavdelingen
Junirapporten  setter opp følgende plassbehov med tilhørende anslåtte byggekostnader.
• Storfe 20 byggekostnad: 9 mill kroner
• Sau 15 byggekostnad: 2,4 mill kroner
• Gris 12 byggekostnad: 1,35 mill kroner
• Hest 6 byggekostnad: 3,6 mill kroner

I sum utgjør dette vel 16 mill kroner, dvs. godt under halvparten av beregnede totalkostnader
for avdelingen. Differansen på ca. 21 mill skyldes en rekke kostbare felleslokaler
(laboratorier, lagre, fryserom, kjølerom, tørkerom, respirasjonskammer, operasjonsrom etc.).
Innsparingen i investeringskostnader blir derfor relativt liten ved å ta ut ett dyreslag, da
felleskostnadene ikke nødvendigvis reduseres.

Forskningen ved avdelingen for drøvtyggere er i utgangspunktet av svært grunnleggende
karakter, men likevel med direkte anvendbare resultater. Den omfatter følgende hovedtemaer:
• Utvikling av systemer for f&middelvurdering.
• Bestemmelse av næringsverdi av fiirmidler.
• Måling av spesifikke egenskaper til ffirmidler.
• Bestemme virkninger av ffirmidler og kombinasjoner av fôrmidler på vommiljø. Dette står

svært sentralt i arbeidet med å optimalisere bruken av grovfôr og norske krafiffirråvarer.
• Bestemme virkninger/optimalisere industriell behandling av kraftfket. Dette er også svært

sentralt i arbeidet med å optimalisere bruken av grovfår og norske krafifôrråvarer.
• Måling av klimagassene metan og nitrogen i gjødsel og urin. Disse dataene sammen med

de andre målingene danner grunnlaget for å utvikle modeller som skal brukes til å
bestemme utslippet av klimagasser i praksis.
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Flere internasjonale samarbeidsprosjekt bygger på aktivitet ved senteret, i den senere tid
spesielt knyttet til klimagassutslipp.

Årlig gjennomføres ca. 10 masteroppgaver ved UMB med utgangspunkt i aktiviteten ved
stoffskifteavdelingen.

Vurdering og konklusjon
Arbeidsgruppa tar utgangspunkt i at stoffskifteavdelingen fysisk skal utgjøre en del av SHF,
men fortsatt være en del av infrastrukturen ved IHA/VHF og således belaste SHFs
driftsbudsjett i liten grad. DnUs tildelinger til fakultetet pluss eksterne prosjektmidler skal
flnansiere driften.

Arbeidsgruppa mener stoffskifteavdelingen er viktig for forskning innenfor sentrale og
grunnleggende problemstillinger knyttet til utnyttelse av norsk fôr i husdyrproduksjonen, samt
i internasjonalt forskningssamarbeid om reduksjon av klimagassutslipp fra drøvtyggere. I
tillegg er den et viktig element i utdanningen.

Arbeidsgruppa anbefaler at Junirapportens forslag om en investering på ca. 36,8 mill brukes
som grunnlag for videre planlegging.

3.6.10. Etologi
Junirapporten setter et behov for fleksible arealer på 460 m2.

Vurderinger og anbefalinger
Forebyggende helsearbeid, dyrevelferd/etologi vil få økende betydning innenfor
husdyrproduksjon og dyrehelse, og forsknings- og utdanningsbehovet vil øke betydelig.
Arealene forutsettes å være fleksible, og de utgjør en meget beskjeden investering, samtidig
som det bare påløper driftsutgifter når de er i aktiv bruk.

Arbeidsgruppa anbefaler at dimensjoneringen i Junirapporten brukes som videre grunnlag
for planleggingen. Kostnadsanslaget er 2,8 mill kroner.

4.  SANDNES

4.1 Status

4.1.1. Ressurser
Fasiliteter og besetning
• Eiendommen forpaktes fra Opplysningsvesenets fond (Ovf).
• Bygningene er godt egnet for veterinærmedisinsk forskning og utdanning med god

avstand til bebyggelse og andre dyr.
• Driftsbygning med plass til ca. 180 vinterfora sauer, åpent isolat med 14 bokser og plass

til 35-40 sauer, operasjonssal, smitteisolat (9 bokser for 18-27 dyr), obduksjonsrom og
laboratorier.

• Forsøksdyrbesetning for forskning og utdanning på sauesykdommer. De fleste dyrene er
friske, normale dyr, og besetningen, slik den er nå, er godt egnet til enkelte typer
ffiringsforsøk (studier av mangelsykdom, ffirforgiftninger, beiteforsøk mm)

• Forskerleilighet, gårdsstyrerbolig, 2 hybler, 8 hybler for studenter, bibliotek.

Bemanning
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• NVH har 13 stillinger, hvorav 3 vitenskapelige (5 fra 2011), pluss 6 midlertidige

prosjektstillinger.

økonomi
Regnskapsmessig betraktes hele aktiviteten ved Sandnesavdelingen som én enhet, dvs, det er
én økonomi for gårdsdrift, utdannings- og forskningsaktivitet.

NVH har på forespørsel gått gjennom regnskapstallene for 2009 og i tabellen nedenfor delt
mellom de tre gruppene. For de postene som dekker både forskning og utdanning, er det lagt
til grunn lik fordeling mellom dem etter at gårdsdriften er fratrukket (tall i 1000 kroner).

Forklaring til tabellen:
"Prosjektinntekter NFR og andre" er inntekter for å huse prosjektene. "Salg av produkter"
under "Inntekter" samt "Drift" under "Kostnader" inkluderer her regnskapsmessig
inntekt/belastning for avskrivninger. Dette er en "nullsummodell" og i henhold til
regnskapsføring pålagt av Kunnskapsdepartementet. Det utgjør 1,027 mill på begge poster og
blåser tilsvarende opp regnskapet.
Underskudd overføres til neste år og ligger da i "NVH, rammetildeling".
Kostnadene til studentopphold er inkludert.

Tilgrensende fagmiljø og dyrehold
• Foruten NVH har Mattilsynet og Veterinærinstituttet, som mottar døde husdyr og

prøver til diagnostikk, lokaler på eiendommen.
• Det er et regionalt forskningssamarbeid spesielt med Universitetet i Stavanger,

International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stavanger Universitetssykehus,
Bioforsk og Norwegian Center of Expertise in Culinology (Måltidets Hus).

• I nærmeste omland er det tilstrekkelig antall husdyr til undervisning, slik at
veterinærstudentene møter et bredt utvalg av syke dyr.
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Utdanning
• Rundt 150 studenter kommer til NVH Høyland for èn til flere ukers undervisning i 8., 9.

og 10. semester.
• I løpet av ett semester deltar al1e studentene i praktisk kjøttkontroll på slakterier i

nærområdet (5-6 om gangen) med Mattilsynet som samarbeidspartner.
• NVH Sandnes ti1byr praksisplass for spesialisering for europeiske veterinærer på

småfesykdommer; Diplomacy in European College of Small Ruminant Health
Management.

• Det er meget god tilgang også på andre syke husdyr i nært omland.

Forskning
• Mellom 212 og 414 sauer er brukt i forsøk pr år de siste 4 årene med gjennomsnittlig

varighet et halvt år.
• I tillegg ti1 sau er det brukt geit, mus og gris i forskningsøyemed.
• Det har vært en betydelig forskningsvirksomhet med utgangspunkt i sauebesetningen.

de siste 10 årene er det publisert 40 referee-artikler, 60 abstracts i proceedings og 6 dr.
gader.

4.2  Foreliggende planer/muligheter

Fasiliteter og besetning
• Nytt bygg for Mattilsynet planlegges reist av Opplysningsvesenets fond i tilknytning til

eksisterende auditorium for både lokale, regionale og nasjonale oppgaver i Mattilsynet.
Bygget skal bl.a. inneholde felles kantine/grupperom med NVH og Veterinærinstituttet.
Byggestart planlagt 2011.

• Det foreligger også planer for et nytt bygg for komparativ medisin og eksperimentell
kirurgi i samarbeid med Universitetssykehuset; SEARCH (Sandnes Education and
Research Center Høyland). Dette skjer i samarbeid med regionale myndigheter og
næringsliv, som har dannet en finansieringsgruppe.

Bemanning
• NVH Sandnes har fått to nye vitenskapelige stillinger fra 2011. Finansieringen av disse

forutsettes overtatt av NVH/DnU fra 2015.

Utdanning
• Økning av årlig opptak fra 60 til 90 studenter ved NVH vil øke antall veterinærstudenter

som kommer til NVH Høyland for undervisning ti1200-300 pr år.
• Ifølge en NVH-utredning fra 2005 om "Bruken av NVH Høyland" skal seksjonen

bygges ut rundt basiskompetansen på småfe (3 vitenskapelige) til å omfatte andre
husdyr og flokkmedisin (2 vitenskapelige), pluss mer undervisning.
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Forskning
o Som oppfølging av det siste kulepunktet ovenfor, vil det i 2011 bli ansatt en forsker i

amanuensisstilling innenfor svinesykdommer og en forsker innenfor besetningshygiene
- samfunnsmedisin storfe.

• Det er et utstrakt regionalt samarbeid knyttet til de 2 nye stillingene med de regionale
institusjonene nevnt under 4.1. Det er også godt samarbeid med næringslivet i regionen.

Strategiske vurderinger ved NVH har konkludert med at den vitenskapelige staben bør uWides
for å dekke behov innenfor forskning og undervisning for gris, flokkmedisin og kjøttkontroll.
Denne utvidelsen begrunnes med basiskompetansen på sau ved avdelingen, samt den store
husdyrtettheten og den intensive produksjonen på Jæren.

Internat

•

Overnattingssituasjonen for studentene er ikke tilfredsstillende på litt sikt, og den må
forbedres enten i egne bygg eller ved leie. Utvidelse av dagens aktivitet gir et større
behov for dette enn om aktiviteten begrenses til veterinærstudenter. Foreliggende planer
for et hybelbygg, hvor NVH kan leie seg inn, antyder en leiekostnad på 1,5 mill kroner
pr år.

4.3 Vurderinger og konklusjoner

St. prp. nr. 30 (2007-2008) sier:  "I utgreiinga frå Norum-utvalet ble det lagt vekt på
verksemda ved NVH si avdeling i Sandnes. Regjeringa vil følgje opp dette, og viser til at
ncerkontakten med produksjonsdyr i eit område med mange aktive gardsbruk er viktig, spesielt
når det gjeld opplcering i husdyrsjukdomar. Regjeringa føreset difor at avdelinga i Sandnes
blir utvikla vidare ved lokalisering av NVH til Ås."

Iht mandatet skal arbeidsgruppa legge frem en "Forretningsplan som synliggjør driftskostnader
og inntektspotensiale i 2015 og 2020 for ulike organisasjons- og driftsformer, herunder foreslå en
fordeling mellom Sandnes og Ås med økonomiske konsekvenser av en delt løsning"

Arbeidsgruppa legger til grunn at avdelingen i Sandnes fortsatt legger stor vekt på
veterinærmedisinsk utdanning og forskning på sau og at dyr og dyreaktiviteter ved Sandnes
ikke er en naturlig del av et nytt SHF.

Driftsutgiftene ved Sandnes for det nye universitetet vil ligge omtrent på dagens nivå.
Utgiftene vil øke hvis DnU overtar de 2 stillingene som nå lønnes regionalt (pkt 2b ovenfor).
De vil også øke hvis DnU ønsker å utvide undervisningen for ikke-veterinære studenter.

Når det gjelder de økte kostnadene til opphold for studentene, bør det være et diskusjonstema
om de skal dekke slike oppholdsutgifter selv som en del av de ordinære studiekostnadene,
eller om universitetet fortsatt skal dekke dette. I så fall vil dette medføre en årlig merutgift for
DnU i størrelsesorden 1,5 mill kroner.

For å sikre transparent økonomi, bør avdelingen på Sandnes være en egen resultatenhet ved
DnU. Hvilken enhet/fakultet avdelingen på Sandnes bør tilhøre, må avklares i arbeidet med
faglig og administrativ organisering ved DnU.

Styret for DnU må også vurdere hva som vil  være den mest kostnadseffektive utviklingen av
avdelingen i Sandnes innenfor undervisning og forskning.
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Arbeidsgruppa foreslår at fordelingen mellom Sandnes og Ås baseres på at avdelingen i
Sandnes fortsatt har hovedfokus på veterincermedisinsk utdanning og forskning på sau.
Dette medfører kostnader til drift av avdelingen på omtrent dagens nivå. Arbeidsgruppa
foreslår at avdelingen i Sandnes organiseres som en egen resultatenhet i DnU.

5. GÅRDSBRUKET

5.1 Beskrivelse

Gårdsbruket produserer får til dyr som benyttes i undervisning og forskning og korn for salg.
Det meste av arealet benyttes til grovfôrproduksjon, men ved fornying av eng inngår et kornår
i gjenleggsåret. I tillegg gjennomføres oppdrag med grovfôrbehandling (for eksempel
ensileringsforsøk).

Arealene som brukes til forsøksvirksomhet innenfor plantekultur, jordbehandling etc., drives
av de aktuelle instituttene og Senter for klimaregulert planteforskning (SKP), som er en
parallell enhet til SHF.

Gårdsbruket er en forutsetning for å kunne drive det integrerte jord- og husdyrbruket som er
nødvendig for å kunne gjøre forsøk i hele verdikjeden (systemforsøk).

En rekke glidende overganger mellom gårds- og husdyrdrift gjør at SHF ikke deler de to
aktivitetene regnskapsmessig. Er for eksempel håndtering av husdyrgjødsel en del av
gårdsdriften eller av husdyrdriften? Ved beregning av kostnader mellom gårdsdrift og
husdyrdrift er det her lagt til grunn en deling av de totale driftsutgiftene i forholdet 40:60
(forholdstallet er usikkert).

Gårdsbruket består av:
• 2782 dekar eid, dyrket areal, herav  2493 fulldyrket.  297 dekar er bortleid
• 708 dekar, herav 591 dekar fulldyrket, leies i tillegg
• Totalt ca. 560 dekar benyttes av institutter og institusjoner til spesiell

forsøksvirksomhet
• I 2008 hadde SHF direkte ansvar for 2630 dekar.

SHF driver i dag gårdsbruket med egne medarbeidere (faste og sesonghjelp) og egne eller
leide maskiner og utstyr, samt noe outsourcing (utkjøring bløtgjødsel).

Totalt er 5,6 årsverk tilknyttet gårdsdrifta. Disse dekker jordbruksdrift/verksted og 1 årsverk
utlånt til husdyr i perioder med redusert behov i gårdsdrift. Utgifter til lønn og drift er ca.  4,9
mill pr år.

I tillegg til eksternt salg av korn for ca. 400 000 kroner pr år, leverer gårdsbruket tjenester og
produkter til husdyrbruket og forskning, herunder:

• Grovffir tilsvarende ca. 510 000 FEm, som utgjør en verdi på ca 1,5 mill kroner
• Bløtgjødselutkjøring for ca. 100 000 kroner
• Verksted og servicefunksjoner verdt ca. 500 000 kroner
• Forsøksoppdrag av en verdi på ca. 150 000 kroner
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• Beitearealer (1126 dekar) som stilles til disposisjon (550 kroner pr dekar, som er en
snittpris på et par avtaler SHF har) tilsvarer en verdi på vel 620 000 kroner.

SHF mottar ca. 700 000 kroner pr år i areal/kulturlandskapstilskudd, som en følge av
gårdsdriften.

5.2 Vurdering og konklusjon

Ifølge mandatet skal gruppa utarbeide forslag til en driftsmodell for SHF som ivaretar
hensynet til kostnadseffektiv drift. Dette omfatter også driften av gårdsbruket. En slik modell
påvirker ikke dimensjoneringen av SHF-utbyggingen og heller ikke organisasjonsmodellen
for senteret, med mindre hele gårdsdriften settes bort, og dette medfører at behovet for å
bygge redskapslager, verksted, traktorgarasjer etc. reduseres.

Utarbeiding av konkrete alternative driftsmodeller er et omfattende arbeid og vil for flere
altemativer kreve innhenting av konkrete tilbud. Gruppa ser ikke at den har muligheter for
dette innenfor sin relativt korte tidsfrist, men foreslår noen tiltak som bør vurderes for  hele
eller deler  av gårdsdriften, og som kan gå inn i en endelig modell.

Alternativer må tilfredsstille husdyrbesetningenes behov for mottak av planteprodukter, bruk
av beiter og levering av gjødsel, samt evt. forsøksarealer. Samlet utnyttelse av medarbeidere,
utstyr, maskiner og bygninger innenfor hele SHFs ansvarsområde må også tillegges
avgjørende vekt.

Av aktuelle tiltak som bør vurderes, peker arbeidsgruppa på følgende:

I. Bortforpaktning.
2. Ytterligere outsourcing av tjenester og reduksjon i antall SHF-ansatte på gårdsbruket.
3. Fellesdrift med institutter/institusjoner som driver forsøksarealer i dag, og med SKP, der

dette er naturlig (maskiner, utstyr, verksted).

Arbeidsgruppa anbefaler at gårdsdriften fortsetter som en del av SHF. For å styrke den
samlede økonomien ved senteret, bør det arbeides med tiltak som kan øke inntektene og/eller
redusere kostnadene, både gjennom interne forbedringer og gjennom samarbeid med annen
relevant infrastruktur ved DnU.

6. ØKONOMI

Arbeidsgruppa har som en del av mandatet, vurdert potensielle inntekter og utgifter ved
anbefalt størrelse på det nye senteret i 2015 og 2020.

6.1 SHF, eksklusive FOrTek

Tallene går frem av tabellen nedenfor, som viser driftsbudsjett, eksklusive FôrTek.
1 I •

Inntekter estimat budsjett
Rammetildeling/kjøp av
tjenester
UMB 11145 11387 11387 12000
NVH 500 500 500 1500 1500
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Forklaringer til tabellen
økningen i eksternsalg fra gårdsdriften fra 2009 ti1 2010 skyldes en kortvarig tilpasning for å
holde årsbudsjettet i balanse, ved at kornet ble levert om høsten i stedet for på nyåret (2
kornavfinger i 2010). I tabellen er det lagt inn salg av korn i innhøstingsåret.

UMBs kostnader med vedlikehold, verkstedtjenester etc. er ikke inkludert i perioden 2009-
2011. I 2015 og 2020 er det lagt inn avskrivning/husleie på 9 mill kroner pr år.

Lønn i 2015 og 2020 er basert på en reduksjon fra 40 til 31,5 årsverk pluss ekstrahjelp for 0,5
mill kroner i perioder med mye forsøk.

Vurderinger lagt til grunn
Det forventes at antall studenter øker. Det forbedrede tilbudet til forskningen og de aktuelle
fagområdenes nasjonale betydning bør legge grunnlag for økt rammetilskudd fra DnU. Dette
vil imidlertid være avhengig av årlige budsjettbehandlinger internt og utgjør derfor en
usikkerhetsfaktor. Her er det grunn til å forvente at uten en sterk prioritering av de aktuelle
fagområdene fra universitetets side, vil også finansieringen fra andre kilder være utsatt.

Landbruks- og matdepartementet vil bidra både i foun av en direkte rammetildeling som et
ledd i å opprettholde denne nødvendige infrastrukturen og ved en større vektlegging av
husdyrproduksjonen i verdikjeden ved bruk av øvrige budsjettmidler.

Også landbruksnæringen, representert både ved Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter, næringsorganisasjonene og samvirkeforetakene, har uttrykt at de vil satse
sterkere på husdyrforskningen, noe som vil gi økt aktivitet ved SHF. En forutsetning for en
tiIstrekkelig økning i etterspørselen fra næringen synes å være at forskningsavgiften på
landbruksprodukter økes. Dette forutsetter at partene er enige om en slik løsning.
Finansieringen fra næringen utgjør derfor et stort usikkerhets-element på inntektssiden.

Fakturering for 6 mill kroner anses å tilsvare tilnærmet full kapasitetsutnyttelse ved det nye
senteret. Grovt beregnet utgjør inntektene til SHF 10 % av totalbudsjettene i
forskningsprosjektene som bruker senteret. En økning i fakturering på 2 mill kroner fra nivået
i 2011 til 6 mill i 2015 og 2020 tilsvarer derfor en økt prosjekttilgang på
husdyrforskningssektoren på mellom 20 og 25 mill kroner. Signalene om økt etterspørsel som
er referert ovenfor, skyldes at SHF har en sentral rolle i viktige nasjonale
forskningsprioriteringer innenfor bl.a. mat, helse og klima. Faktureringsmålet er derfor
realistisk, men krevende, og det forutsetter at forskningsområdene fortsatt utgjør viktige deler
av nasjonale prioriteringer.

Dyreantall og arealet i gårdsdriften blir ikke vesensforskjellig fra i dag. Inntekter fra
produktsalg og kostnader ved driften forventes derfor ikke å bli særlig forandret. For mulige
tiltak for å redusere kostnadene ved gårdsdriften vises til kapittel 5.

Samling av bygningene og tilhørende anlegg samt moderne driftsopplegg sammenlignet med
dagens meget arbeidskrevende opplegg, gjør den beregnede reduksjonen i antal1 ansatte
realistisk.

Avskrivning/husleie på 9 mill kroner tilsvarer i underkant av 5 % av 200 mill kroner.
Satsen/beregningsgrunnIaget burde ideelt vært noe høyere når det skal omfatte både

32



bygninger, maskiner og utstyr, men arbeidsgruppa mener likevel at det er et realistisk nivå i
den aktuelle perioden.

6.2 FårTek

FôrTek er i dag en egen resultatenhet ved SHF. Det mottar ikke rammetildeling, men
flnansieres fullt ut gjennom oppdrag. Det medfører at det beholder overskudd, men også at det
drar med seg evt. underskudd fra ett år til det neste.

Enheten har 3 ansatte. FôrTek belastes med overheadkostnader knyttet til ledelse ved SHF. I
2010 var dette 144.000 kroner. Regnskaps- og lønnsfunksjoner ivaretas av UMB på
tilsvarende måte som for resten av SHF.

Det gjennomføres i gjennomsnitt 10 masteroppgaver pr år med utgangspunkt i aktiviteten ved
enheten.

Oppdragsvirksomheten svinger betydelig og var i første halvår 2010 meget beskjeden. Driften
ble finansiert av tidligere opptjent overskudd.

En av de dominerende kundene har gitt signaler om redusert aktivitet, men FôrTek er i dialog
om en ny forpliktende avtale. Det er inngått avtaler med andre oppdragsgivere, og det
arbeides for å øke den langsiktige porteføljen ytterligere.

Arbeidsgruppa mener FôrTek, uansett organisasjonsform for SHF, må fortsette som egen
resultatenhet med muligheter for stor fleksibilitet til løpende å tilpasse utgifter til
oppdragsinntektene. Midler til drift, oppdateringer og investeringer må belastes enheten
direkte, dvs, uten kryssubsidiering fra den øvrige delen av SHF.

Økonomiske forhold må, som en konsekvens av dette, tas opp med styret for DnU.

6.3 Konklusjon

Arbeidsgruppa konstaterer at det er en del usikkerhet knyttet til budsjettfremskrivningene.
Gruppa mener likevel anslagene er så realistiske at de kan benyttes som grunnlag for den
videre planleggingen.

Arbeidsgruppa anbefaler at FôrTek fortsetter som en egen resultatenhet.
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7.  ORGANISASJONS- OG DRIFTSMODELL

7.1 Generelt

Senter for husdyrforsøk blir en av flere tjenesteproduserende enheter ved DnU. Ideelt sett
burde det ha vært vedtatt prinsipper for valg av organisasjons- og driftsform for denne type
virksomhet ved universitetet, eller som et minimum gjort vurderinger av hvilke kriterier som
skal legges til grunn for valg. Skal hvert senter legges direkte under universitetsdirektøren
eller være en del av det mest aktuelle fakultetet? Ønsker man en felles overbygning for flere
likeartede tjenesteproduserende enheter? Eller kanskje er det ønskelig å skille ett eller flere av
enhetene ut som aksjeselskap, evt. med et holdingsselskap som overbygning? Så lenge det
ikke foreligger slike overordnede signaler, oppfatter arbeidsgruppa at den står fritt i sine
vurderinger og forslag.

Iht. mandatet skal arbeidsgruppa utarbeide forslag til:  "Organisasjons- og driftsmodell som
ivaretar hensynet til kostnadseffektiv drift, og som muliggjør at næringsaktørene og LMD får
reell innflytelse på drifl og styring av senteret."

Kostnadseffektiv drift  tilsier best mulig samsvar mellom utgifter og nytte iht. senterets
kjerneaktivitet, som er å bidra til undervisning og forskning på et høyt internasjonalt nivå. Det
betyr bl.a. at driftsmessige oppgaver må gjennomføres så effektivt og rimelig som mulig og
holdes på et minimumsnivå, når de ikke inngår i kjerneaktiviteten.

For å nå denne målsettingen kan ikke dagens bindinger vedrørende driftsopplegg, ansatte,
organisasjons- og eierforhold etc. tillegges avgjørende vekt ved valg av fremtidig
organisasjonsform.

Reell innflytelse  kan næringsinteresser og LMD formelt få gjennom direkte eierskap, ved
representasjon i styrende organer eller gjennom avtaler, dvs, gjennom alle aktuelle
organisasjonsmodeller.

Slik innflytelse må imidlertid være noe mer enn å være representert i styrende organer. Med
innflytelse må det også følge forpliktelse. Organisasjonsformen må derfor legge til rette for at
de som skal ha innflytelse også må kjenne et så stort eierskap til selskapet og den
virksomheten det driver, at de bl.a. vil bidra til å sikre en tilfredsstillende økonomi ved å
bruke det i tilstrekkelig grad og/eller ved å bidra til et tilstrekkelig økonomisk fundament. Det
reelle behovet og viljen til å bidra hos brukere som skal ha innflytelse og forpliktelse, må
være avklart i forkant av etableringen av et nytt SHF.

Den viktigste brukeren og finansieringskilden blir utvilsomt DnU. Det må derfor legges
avgjørende vekt på å velge en drifts- og organisasjonsform som gir styret ved DnU sterkt
eierskap til senteret med dertil hørende ansvar for en god drift.

7.2  Del av det nye universitetet

Senteret som en del av Dnli tilsvarer videreføring av dagens modell, hvor senteret utgjør en
ordinær del av universitetets infrastruktur. DnU vil ikke motta øremerkede midler fra
Kunnskapsdepartementet til virksomheten. Hvis senteret legges under universitetets ledelse,
vil universitetets styre tildele midler direkte eller indirekte innenfor sine årlige
bodsjettrammer i kunkurranse med andre formål.
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Hvis senteret legges til et fakultet, vil styret for fakultetet tildele midler innenfor sine rammer,
evt. med styringssignaler fra universitetets styre.

Arbeidsgruppa tar ikke stilling til hvilken av disse to interne modellene som bør velges, da
dette bl.a. avhenger av hvilke prinsipper DnU vil legge til grunn for denne type infrastruktur.

Gjennom styrerepresentasjon i SHF, gitt av styret ved DnU, kan eksterne aktører sikres
medinnflytelse i drift og prioriteringer.

Medarbeiderne ved senteret blir ansatt ved DnU med de rettigheter og plikter som følger av
statlig regelverk. Økonomi- og personalfunksjoner ivaretas av DnU. Som en del av
universitetets infrastruktur, vil drift og vedlikehold av bygninger bli ivaretatt innenfor DnUs
systemer for denne type virksomhet.

Behov for fornyelse av maskiner og utstyr gjennom kjøp vil måtte dekkes av
rammebevilgninger eller konkrete tildelinger, evt. ved en kombinasjon av dette og
tilstrekkelig overhead på prosjektene. Alternativt kan maskiner/utstyr leies når dette er mulig.

Organisasjonsformen tillater outsourcing av tjenester, noe som betraktes som en offentlig
anskaffelse. Statlig ansettelses/personalreglement begrenser fleksibiliteten i dette, i hvert fall i
en overgangsperiode.

To hovedmodeller er aktuelle:
A. Bare DnU går inn med grunntilskudd som nå. I dag gir ikke dette tilfredsstillende

økonomi. For å sikre bredde i styret oppnevner DnU, i tillegg til egne medlemmer,
eksterne medlemmer fra aktuelle organisasjoner/institusjoner. Dette tilsvarer dagens
modell, hvor landbruksnæringen oppnevner styremedlemmer

B. DnU og eksterne interessenter går inn med rammetilskudd/basismidler. Tilskuddene
gir grunnlag for styrerepresentasjon i SHF. Hvis en ønsker å sikre bredde ut over dette,
kan styret invitere andre grupper til å oppnevne medlemmer, som i alternativ A.

7.3 Aksjeselskap

Universitetene kan tilegne seg eierandeler i eller opprette selskaper dersom selskapets formål
støtter opp under universitetets faglige rolle. SHFs foimål er i tråd med det nye universitetets
samfunnsoppdrag. Etablering av aksjeselskap forutsetter forretningsplan og tilstrekkelig
aksje/egenkapital.

SHF som aksjeselskap kan gi grunnlag for større interesse og mer forpliktende deltakelse fra
eksterne aktører, ved at eierskap kan gi sterkere rettigheter til forsøksresultater og sterkere
innflytelse i forhold til senterets langsiktige og strategiske kompetanseoppbygging. Eksteme
aktører vil som medeiere i et aksjeselskap kunne se oppbyggingen av egne
kompetanseressurser i sammenheng med senterets. For SHF kan et aksjeselskap muligens
også gi lettere tilgang til kompetanse, relasjoner og oppdrag hos viktige eksteme kontakter,
hvis de er medeiere i SHF, enn ved andre organisatoriske løsninger.

Generelle konsekvenser:
• Følger arbeidsmiljøloven og ikke tjenestemannsloven.

Dette forandrer ikke mulighetene for økt fleksibilitet i tråd med sesong-, ordre-
svingninger o.l.
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• Et statlig senter vil følge hovedtariffavtalen og øvrige statlige avtaleverk. For et
aksjeselskap vil regelverket avhenge av hvilken arbeidsgiverorganisasjon som velges.
Velges for eksempel Landbrukets Arbeidsgiverforening, er ikke dette veldig forskjellig fra
det statlige.

• Konsekvenser for dagens ansatte.
Forandring fra statlig virksomhet til aksjeselskap vil  være en virksomhets-overdragelse,
noe som gir de ansatte spesielle rettigheter. Den viktigste er at de kan velge å bli igjen hos
nåværende arbeidsgiver.

• Oppbygging/kjøp av egen personal- og økonomiforvaltning, forsikring o.l.
I prinsippet bør dette kunne gjøres innenfor samme økonomiske rammer som UMB gjør
det for i dag. Ved en fremtidig prising av tjenestene ved DnU, vil derfor kostnadene for
senteret ikke øke (hvis ikke dagens ordning gir stordriftsfordeler). Eventuelt kjøp av disse
tjenestene utenfor DnU vil frigi tilsvarende ressurser ved universitetet. Forutsetningen for
at dette blir et "nullsumspill" for senteret er at aksjeselskapet tilføres de ressursene som
frigis ved DnU. I tillegg kommer andre krav til regnskaps- og årsrapportering ved et
aksjeselskap, og det kreves revisor.

• Et aksjeselskap kan oppta lån hvis selskapet er kredittverdig.
• Eier- og ordresammensetningen avgjør om senteret må konkurrere om statlige oppdrag i et

marked, eller om virksomheten kan betraktes som "egenregi" (se nedenfor).
• Tjenestene fra selskapet blir momsbelagt. På den annen side får selskapet fradrag for

innkommende moms. Nettoresultatet av dette vil avhenge av forholdet mellom
momsbelagt og momsfri omsetning ved senteret (se nedenfor).
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4 alternative eierkonstellasjoner kan tenkes:
A. DnU er eneeier.

Dersom man ønsker at andre aktører likevel skal sikres innflytelse på styringen, kan
dette gjøres gjennom en avtale hvor DnU forplikter seg til å utpeke eksterne
styremedlemmer.

B. DnU og andre statlige institusjoner er aksjeeiere.
Innflytelse sikres gjennom styrerepresentasjon iht. eiersammensetning, evt. kombinert
med aks jonæravtaler, hvis man ønsker en annen fordeling enn eiersitsen tilsier. Hvis
et statlig forskningsinstitutt skal gå inn som deleier, må dette på forhånd godkjennes
av Stortinget.

C. DnU og evt. andre statlige samt private (for eksempel samvirkeselskaper eller andre
private) er aksjeeiere.

D. SHF som et 100 % privateid aksjeselskap.

Spesielle problemstillinger
Husleie
DnU må forventes å beregne husleie for SHF uansett organisasjonsfonn. Prinsipper for dette
er ikke avklart. Styret for universitetet vil avgjøre om organisasjonsformen vil ha betydning
for netto husleiekostnader. Det må tas hensyn til statsstøtteregelverket.

Anskaffelsesregelverket
Offentlige virksomheters kjøp av tjenester fra eksterne omfattes av anskaffelsesregelverket. Et
aksjeselskap er her en ekstern leverandør som normalt må konkurrere om oppdrag fra det
offentlige. Unntak fra dette gjelder dersom selskapets virksomhet kan betraktes som
"egenregi". Forutsetningen for dette er at selskapet kun eies av statlige eiere og i hovedsak
utfører virksomhet bare for disse.

Alternativ A med DnU som eneste aksjeeier, og hvor SHFs salg av tjenester til andre utgjør en
meget beskjeden del totalomsetningen, tilfredsstiller kravet om egenregi. Det betyr at DnU
kan kjøpe tjenester fra senteret uten konkurranseutsetting. Andre statlige institusjoner, som vil
kjøpe tjenester fra SHF, må konkurranseutsette.

For alternativ B med DnU og andre statlige institusjoner som aksjeeiere, gjelder tilsvarende
som for A. Oppdrag for de statlige eierne er "egenregi", så lenge oppdrag fra andre utgjør en
liten del av totalomsetningen.

For alternativ C med en blanding av statlige og private eiere, vil ikke virksomheten være i
egenregi, og alle statlige oppdragsgivere, inkludert eierne, må konkurranseutsette. SHF må
konkurrere om disse på lik linje med for eksempel Sveriges Lantbruksuniversitet, Århus
Universitet (Foulum), NORSØK og evt. andre tilbydere.

Alternativ D tilsvarer alternativ C når det gjelder konkurranse.

Oppgavene ved SHF er svært spesialiserte og vil som regel være knyttet til nasjonale forhold
(dyremateriale, fôr etc.). Kravene vil ofte være slike at det også er vanskelig for andre
nasjonale anlegg å konkurrere. Likevel vil konkurranseutsettingsprosedyrer kunne gi
betydelig merarbeid og usikkerhet både for senteret og oppdragsgivere.
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Merverdiavgifi
SHF er registrert iht. mva-loven. Dette medfører at senteret har forholdsmessig fradrag for
alle kostnader relatert til produksjonen av landbruksprodukter.

UMBs og NVHs bruk av SHF er i dag ikke belagt med merverdiavgift. Ved kjøp av tjenester
fra et aksjeselskap, må de betale merverdiavgift.

UMBs økonomiavdeling har beregnet konsekvensene av dette med utgangspunkt i budsjettet
for 2010:

• Av de totale inntektene på ca. 20 mill kroner, vil 13,5 mill bli avgiftsbelagt, noe som
tilsvarer vel 3,1 mill kroner i mva.

• Av de totale driftsutgiftene (hvor 75 % er lønn) vil SHF som aksjeselskap kunne spare
ca. 0,8 mill i inngående mva.

• Netto må DnU etter dette betale 2,3 mill kroner mer for de samme tjenestene eller
kjøpe tjenester for 2,3 mill kroner mindre.

7.4 Forvaltningsenhet

SHF kan etableres som en egen økonomisk og juridisk selvstendig forvaltningsenhet med
staten som eier og med eget styre. Bioforsk, Skog og Landskap og Veterinærinstituttet er
eksempler på slike enheter med særskilte fullmakter.

Dette innebærer at momsproblematikken unngås for statlige oppdragsgivere.
Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter kan ikke oppta lån. Medarbeiderne vil forbli
statsansatte, men de skifter arbeidsgiver.

forskningssektoren har det de senere årene vært en rekke sammenslåinger for å øke kritisk
masse, redusere administrative kostnader og oppnå synergier. En slik opprettelse vil gå på
tvers av denne utviklingen, som også har vært politisk ønsket.

Modellen øker avstanden mellom DnU, dvs, største eier og finansieringskilde, og senteret. For
å sikre grunnfinansiering må det etableres en forpliktende avtale. I forhold til å være en del av
DnU, vil modellen antagelig ikke øke mulighetene for å trekke andre interessenter aktivt inn i
styring og finansiering.

Arbeidsgruppa kan ikke se at denne organisasjonsmodellen innebærer så store fordeler at det
er grunn for fellesstyret til å gå videre med den.

7.5 Stiftelse

Statlig etablering av nye stiftelser har ikke vært aktuell politikk de seneste årene, og ikke noe
tyder på at det vil bli det firemover. Stiftelser er selveiende og kan ikke styres.

Modellen vil, på samme måte som for egen forvaltningsenhet, øke avstanden mellom DnU,
dvs, største eier og finansieringskilde, og senteret. Selv om en stiftelse vil kunne øke
mulighetene for å trekke andre interessenter inn i styring og finansiering på samme måte som
et aksjeselskap, vil den sannsynligvis bli "fjernere" fra interessentene, og i større grad "leve
sitt eget liv", noe som i utgangspunktet er en av hensiktene med stiftelser.
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Stiftelse vil gi samme konsekvenser når det gjelder ansatte, drift og låneopptak som et
aksjeselskap.

Arbeidsgruppa ser ikke stiftelse som en aktuell organisasjonsform og har derfor ikke funnet
grunn til å utrede den ytterligere.

7.6 Vurdering og konidusjon

Arbeidsgruppa legger til grunn at organisasjonsformen skal sikre dem som bidrar til å gi
senteret et trygt økonomisk fundament, reell innflytelse på drift og styring av senteret. Dette
gjelder enten de går inn med rammetilskudd eller kjøp av tjenester. I tillegg kan det av faglige
hensyn, være ønskelig å velge inn medlemmer fra andre grupper.

Arbeidsgruppa mener dette kan gjøres både ved at senteret beholder dagens
organisasjonsform som en del av universitetet, og ved å etablere det som et aksjeselskap eid
av bidragsyterne. Bidragsyterne forventes å være universitetet, næringen og det offentlige
representert ved blant annet Landbruks- og matdepartementet med underliggende
institusjoner.

Endelig valg av organisasjonsform må fellesstyret ta etter diskusjoner med interessentene,
hvor disse forplikter seg til å prioritere aktivitet ved senteret. Arbeidsgruppa ser ikke at eget
forvaltningsorgan eller stiftelse gir spesielle fordeler som gjør det aktuelt å ha med dette som
alternativer i slike diskusjoner.

Arbeidsgruppa forutsetter at det oppnås enighet om organisasjonsform og et opplegg for et
tilfredsstillende økonomisk fundament for det omfanget av senteret som fellesstyret vedtar.
Det betyr at den fysiske planleggingen av senteret kan starte uavhengig av fellesstyrets
endelige konklusjon vedrørende organisasjonsform.

Arbeidsgruppa legger følgende vurderinger til grunn for sin anbefaling:
1. Det forutsettes at finansieringen av oppbyggingen av senteret ikke får føringer for

organisasjons- og driftsform.

2. Det er avgjørende at senterets eiere forplikter seg til en tilstrekkelig basisfinansiering.
En fortsettelse som i dag, hvor SHF er en del av universitetet, forutsetter i tillegg at
andre interessenter også forplikter seg til å bidra til det økonomiske
grunnfundamentet, mot at de får reell innflytelse på drift og styring. En slik
forpliktelse skapes best gjennom tilstrekkelig nærhet til senteret og derigjennom bl.a.
en forståelse av at andre ikke tar regningen hvis de selv vurderer å redusere/trekke seg
ut.

SHF som en del av DnU vil best sikre nødvendig nær tilknytning til den brukeren som
er helt avhengig av senteret for å kunne utføre sitt samfunnsoppdrag.

3. SHFs virksomhet er arbeidsintensiv, skiftbasert og sesongbetont. Det betyr at det er
nødvendig å tilpasse kostnadene best mulig til arbeidsbehov og inntekter til enhver tid.
Fleksibilitet mellom fast og ikke-fast bemanning, eget og innleid arbeid, egne
maskiner og utstyr kontra innleid etc. er nødvendig. Fleksibilitet for å gjennomføre
investerinaer vil være en fordel. Dette vil øke muliahetene for raskt å tilpasse
forsøksfasiliteter etter behov, kjøpe maskiner og utstyr når dette er optimalt o.l.
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Aksjeselskap gir fleksibilitet ved at det er mulig å ta opp lån til investeringer.
Organisasjonsformen kan også gi grunnlag for større interesse og mer forpliktende
deltagelse fra eksterne aktører enn andre former.

Ved begge alternativene må det forutsettes at driften legges opp mest mulig
kostnadseffektivt og med insentiver for å oppnå dette.

4. Organisasjonsformen i seg selv bør ikke øke prisene eller kostnadene ved driften.
Etablering av aksjeselskap vil medføre fakturering med merverdiavgift. Det er liten
grunn til å tro at det vil bli gitt kompensasjon til de statlige oppdragsgiverne, dvs.
oppdragsomfanget vil reduseres. Det er heller ikke grunn til å tro at et slikt
aksjeselskap vil få dispensasjon for moms.

40



Konklusjon:
I. Arbeidsgruppas forslag om dimensjonering av det fremtidige Senter for husdyrforsøk

baserer seg på en bredere finansiell plattform enn i dag og en organisasjonsmodell
som sikrer at de som medvirker til denne plattformen sikres reell innflytelse på drift og
styring.

2. For å oppnå en bredere finansiell plattform må endelig organisasjonsform bestemmes
etter dialog med andre bidragsytere og med basis i avtaler som sikrer det økonomiske
fundamentet for senteret. Dette må følges opp av Fellesstyret for NVH-UMB.

3.  Arbeidsgruppa mener at driften ved det nye senteret sikres best ved at det fortsetter
som en enhet ved det nye universitetet i Ås, og anbefaler at dialogen med andre
bidragsytere har dette som utgangspunkt.
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