
Vedtekter for Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ) 

 

Formål  

 § 1 Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ) skal bidra til en bærekraftig, 

kunnskapsbasert og innovasjonsrettet jordbruks- mat- og reindriftssektor i de nordiske land, støtte opp 

under felles nordisk forskningsinnsats på området, øke kunnskapsgrunnlaget for forskningspolitikken i 

Norden, og styrke Nordens posisjon innen ansvarsområdet på den europeiske forskningsarena.  

 

Oppgaver 

 

§ 2 NKJ har følgende hovedoppgaver: 

 

• Bidra til nordisk policyutforming på jordbruks- og matforskningsområdet samt forskningsspørsmål 

vedrørende reindriften ved å rådgi Nordisk Ministerråd (MR-FJLS), samt relevante nasjonale 

departementer og forskningsråd om jordbruks- mat- og reinforskningspolitiske spørsmål.  

• Være en aktuell møteplass og arena for samspill mellom de nasjonale forskningsråd og 

departementer, samt nordiske forskere og evt. næringslivsaktører innen de ovennevnte områdene.  

• Ta initiativ til, og støtte opp under de felles nordiske forsknings- og innovasjonsinnsatser innen 

området. Bidra til å samordne lempelige nasjonale forskingsprogrammer.  

• Fremme nordisk kunnskapsbasert innovasjon innen området.  

• Styrke Nordens posisjon innen NKJs ansvarsområde på den europeiske forskningsarena, og bidra til 

videreutvikling av det europeiske forskningssamarbeidet på dette området.  

• Bidra til økt internasjonal synlighet for nordiske forskere innenfor området, med vekt på det 

europeiske samarbeidet.  

 
 Arbeidsform 

 

§ 3 NKJ skal gjennomføre sin virksomhet ved å: 

 

•Styrke kunnskapsgrunnlaget gjennom analyser (der dette gir nordisk merverdi) av aktuelle 

forsknings- og forskningspolitiske spørsmål. Formidle resultatene til et bredt utvalg av 

nordiske/europeiske interessenter.  

•Ta initiativ til seminarer, konferanser og workshops som tematisk er i tråd med NKJs strategiske 

prioriteringer, for å skape møteplasser og bred diskusjon om sentrale forskningspolitiske spørsmål 

innen de aktuelle områdene, i samarbeid med sentrale interessenter.  

•Arbeide for å skape synergier med utvalgte samnordiske høykvalitets forskningsprosjekter på 

jordbruks-, mat- og reindriftsområdet.  

•Initiere og finansiere samnordiske nettverk innenfor de aktuelle områdene.  

•Arbeide for størst mulig nordisk samordning av nasjonal forskningsvirksomhet innen de aktuelle 

forskningsområdene.  





•Formidle kunnskap om NKJs arbeid til sentrale interessenter, gjennom hensiktsmessig bruk av 

tilgjengelige kommunikasjonskanaler, og bidra til at forskningsresultater blir spredt og anvendt på 

nordisk nivå, og også på den europeiske forskningsarena.  

• Bidra til å videreutvikle det europeiske forskningssamarbeidet på jordbruks- og matområdet ved å 

engasjere seg i blant annet relevante ERA-net og Joint Programming Initiatives, bringe nordiske 

erfaringer inn i dette arbeidet, og fremme felles nordiske posisjoner.  

 

§ 4 Sammensetning og forretningsorden 

 

NKJ består av opp til 3 representanter fra hvert av landene; Danmark, Finland, Island, Norge og 

Sverige. Representanter med nødvendige fullmakter utpekes av landets relevante 

departementer/ministerier og forskningsråd. En (1) representant utpekes direkte av landets relevante 

departementer/ministerier, som også er ansvarlige for at øvrige to utpekes av aktuell(e) 

forskningsråd/miljø samt forskningsfinansiør. Representantene utpekes for en periode på 4 år med 

kalenderåret som mandatperiode og med mulighet for gjenvalg. I det tilfelle at et land ser behovet for 

ytterligere representasjon for reindriftsspørsmålene kan ytterligere en (1) departementsrepresentant 

utpekes. 

 

Observatørene inviteres til NKJ faste halvårlige møter. Med unntak av NMRS’ faste observatør er 

observatørenes deltagelse i møtene begrenset til de dagsordenspunkter som er relevante slik 

formannen sammen med sekretariatet definerer dette. Observatører er ikke tilstede under komiteens 

diskusjon eller beslutning om budsjettspørsmål eller tildeling av midler.  

NKJ kan etablere arbeidsgrupper til spesielle oppgaver, herunder med deltagere fra andre organer. 

Arbeidsgruppene skal ha et tydelig mandat og arbeidsoppdrag. Slike arbeidsgrupper kan foreslå saker 

til NKJ, men beslutninger må tas av NKJ’s faste representanter, evt. per capsulam der dette er 

hensiktsmessig..    

§ 5 Formannskap for NKJ sirkulerer mellom de deltakende land normalt for 4-årige perioder.  

 

Nordisk Ministerråd har inngår kontrakt med vertsorganisasjon for ivaretakelse av 

sekretariatsfunksjonen for NKJ.  

 

NKJ innkaller til møte etter behov, likevel minst to ganger om året. Innkallelse til møte, som ikke 

tidligere er meddelt, skal skje med minst to måneders varsel.  

 

NKJ fatter beslutninger med simpelt flertall med formannens stemme som utslagsgivende ved 

stemmelikhet.  

 

NKJ fastsetter selv øvrige retningslinjer for sin virksomhet.  
 

§ 6 Økonomi, regnskap og virksomhetsberetning  

Kostnader i forbindelse med sekretariatet dekkes av bidrag fra medlemslandene. Bevilgede midler fra 

NMR anvendes til NKJ aktiviteter jf. § 3. Reglement for budsjett, økonomiforvaltning, regnskap og 

revisjon følger de regler som fastsettes for virksomhet som inngår i Nordisk Ministerråds budsjett. For 

øvrig gjelder lover og forskrifter for domicillandet, dvs. det land der NKJs sekretariat er lokalisert. 

Årsberetning for virksomheten utarbeides årlig og stiles til Nordisk Ministerråd samt organisasjonene 

som er representert i NKJ.  

§ 7 Vedtektsendringer  



Endring i eller tillegg til vedtektene krever beslutning i Nordisk Ministerråd, embetsmanns 

komitéene for jordbruk og næringsmidler, henholdsvis EK-FJLS (Jordbruk) og EK-FJLS 

(Livs), og i de representerte departementer og forskningsråd.   

§ 8 Ikrafttreden  

Disse vedtekter trådte i kraft 26.11.2014  

 


