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Møtebehandling:
Vedtak:

Utkast til protokoll fra styremøtet 29. oktober ble sendt ut til styrene
12. november med frist for tilbakemelding 20. november.
Styrene hadde ingen kommentarer til utkastet og protokollen er
dermed godkjent.
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Før styrene tok til på gjennomgangen av søknadene ble det gjort
en vurdering av habilitetshensyn, i tråd med styrenes
retningslinjer. Ingen av styremedlemmene ble vurdert som inhabile
i denne søknadsrunden.
Etter en innføring i saken fra sekretariatet, gikk styrene gjennom
de innsendte søknadene til KSP- og IPN-utlysningene. Søknadene
ble vurdert med bakgrunn i forskningsfaglig kvalitet/innovasjon og
forskning, relevans til utlysningen, nytteverdi for næringa og med
mål om å ivareta tematisk bredde i innvilgningen og
prosjektporteføljen. Dette, i tillegg til den økonomiske rammen,
danner grunnlaget for styrenes innvilgning.
I årets jordbruksoppgjør ble det satt av 10 mill. kroner fra 2021 og
for hele prosjektperioden til videreføring av grøntsatsinga i 2020,
samt gitt føring om å lyse ut et forskningsprosjekt om fangvekster
som klimatiltak. Med bakgrunn i disse føringene innvilget JA-styret
to IPN-prosjekter som del av grøntsatsingen og ett KSP-prosjekt
som skal se på fangvekster som klimatiltak. De resterende
prosjektene ble innvilget felles av FFL-styret og JA-styret.

Vedtak:

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om forskningsmidler over
jordbruksavtalen fra 2021 og framtidige inntekter, og budsjettvedtak til
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, innvilger styrene for
FFL og JA 11 samarbeidsprosjekter på til sammen 22,686 mill. kroner i
2021, og 115,715 mill. kroner totalt. Videre innvilges fem
innovasjonsprosjekter i næringslivet på til sammen 10,465 mill. kroner i
2021, og 36,483 mill. kroner totalt.
I tråd med føringene i årets jordbruksavtale innvilger JA-styret dessuten
to IPN-prosjekter med tematikk innen jordbær og potet på til sammen
3,705 mill. kroner i 2021 og 9,475 mill. kroner totalt, og ett
samarbeidsprosjekt om fangvekster på 4,329 mill. kroner for 2021 og
12,0 mill. kroner totalt.
Det forutsettes at tildeling er i samsvar med statsstøtteregelverket.
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Følgende prosjekter innvilges:
Prosjektnummer
319588

320640

320834
320090
320694
320699
319396
320308
319437
319766

320270
320669

Prosjektnummer
321436

321455
321557
317322

321497

321555
321505

Samarbeidsprosjekt (KSP)
SOLUTIONS - New solutions for potato canopy
desiccation, control of weeds and runners in
field strawberries and weed control in apple
orchards
APPLECORE - Assessment of Pollination
Provisioning in agricultural Landscapes and
the roles of Environment and Climate on
Resilience
High somatic cell numbers in goat milk –
influence on product quality
PhenoCrop - Phenotyping for healthier and
more productive wheat crops
ProHøst - Klimarobust og markedstilpasset
produksjon av høsthvete i Norge
SUSCOW - Animal health and pasture carbon
dynamics in sustainability assessment of
ruminant production systems
Amazing grazing - Sustainable food and fiber
from Norwegian sheep rangeland grazing
systems
Increased SUStainability through a higher use
of barley and oats in BROILer production
FoodLessons - Culinary Heritage as a Resource
in Developing "Food Nation Norway 2030”
FarmMERGE - The relationship between
farmer health and work environment, and the
health, welfare and productivity of their
animals
PEATIMPROVE - Improving conditions for
agricultural management of drained peatlands
while reducing GHG emissions
CAPTURE - Assessment of cover cropping as
climate action in cereal production in Norway
Innovasjonsprosjekt (IPN)
SproutResist - Genomicbased breeding
technology for the improvement of
preharvest sprouting resistance in spring
wheat under Norwegian climate
Genetic improvement of feed efficiency
of Norwegian Red cows
SpermAct- A novel boar sperm cell
activator for improved pork production
God velferd for avlsdyr i
slaktekyllingproduksjonen gjennom
optimalt fysisk miljø og management –
Foreldrevelferd
Grovpellets - Bedre
produksjonsresultater og lavere
energiforbruk ved forbedringer i
prosesseringsmetoden for fjørfefôr
Sensorer for automatisk
presisjonsplukking av jordbær
Nye strategier for spirefri langtidslagring
av potet

Søker

Innvilget
1000 kr.

Kilde

NIBIO

11 244

FFL/JA

NINA

11 998

FFL/JA

NMBU

13 264

FFL/JA

NMBU

10 400

FFL/JA

NIBIO

10 307

FFL/JA

NMBU

10 160

FFL/JA

NIBIO

9 600

FFL/JA

NMBU

10 800

FFL/JA

Oslomet SIFO

12 690

FFL/JA

Nord
Universitet

7 151

FFL/JA

NIBIO

8 101

FFL/JA

NIBIO

Søker

12 000

JA

Innvilget
1000 kr.

Kilde

Graminor AS

8 948

FFL/JA

Geno SA

7 285

FFL/JA

Spermatech AS

8 750

FFL/JA

Animalia AS

3 750

FFL/JA

Fiskå Mølle AS

7 750

FFL/JA

Saga Robotics AS

5 200

JA

Orkla AS

4 275

JA
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Sektor:

Møtebehandling

Det ble gitt en muntlig orientering i møtet om følgende saker:

Tittel:
Orienteringssaker

FFL/JA
Saks nr.:
20/550 Doknr

1. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i brev datert
30.11.2020 godkjent budsjettene for 2021 for FFL og JA, og gitt
tilbakemelding om årsrapportene for 2019.
Det er videre planlagt et kontaktmøte mellom LMD og styrene i januar
2021, der styreleder og sekretariatet deltar på vegne av styrene.
2. Aktuelt fra Forskningsrådet v/ Siri Anzjøn.
3. Orientering om koronarelaterte tiltak for forskningsprosjekter
Det har ikke kommet nye søknader om ekstra støtte til prosjekter med
planlagt oppstart i 2020 som pga. koronasituasjonen har fått
problemer med å komme i gang, jf. styresak 21/20, hvor det forelå én
søknad.
Det er imidlertid flere pågående prosjekter som har blitt forsinket
pga. koronaen, noe som har fått konsekvenser blant annet for
ansettelsesforhold og finansiering av doktorgradsstipendiater. I den
forbindelse har Forskningsrådet, etter anmodning fra
Kunnskapsdepartementet, innført et tiltak hvor de finansierer forlenget
ansettelse av doktorgradsstipendiater etter gitte kriterier.
Problemstillingen gjelder også ti FFL/JA-finansierte prosjekter, som
har et samlet støttebehov for forlengelse av ansettelser for
doktorgradsstipendiater på 2,35 mill. kroner fordelt på fire år (20202023). Med bakgrunn i styrets signaler i sak 21/20, følger sekretariatet
dette opp administrativt.

Vedtak:

Styrene tar sakene til orientering.

