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Sak nr.: 
31/20 

Sektor: 
 

  
FFL/JA 

Behandling: 
 29.10.2020 

Tittel: 
Protokoll frå FFL/JA-styremøte 24. september 
2020 

Saks nr.: 
20/550 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
 

 
  

Vedtak: Utkast til protokoll frå styremøtet 24. september vart sendt ut til styra 
12. oktober, med frist for tilbakemelding 19. oktober.  
 
Styra hadde ingen kommentarar til utkastet og protokollen er 
godkjend. 
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Sak nr.: 
32/20 

Sektor: 
 

  
FFL/JA 

Behandling: 
 29.10.2020 

Tittel: 
Utlysningsplan for 2021 og handlingsplan   
2021-22 

Saks nr.: 
20/550 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
 
Styret drøfta forslaga til utlysningsplan for 2021 og handlingsplan for 
2021-22.  
 
Forskingsrådet si framskunding av søknadsfristen for søknadstypen 
KSP til februar, med innvilging i juni og mogleg oppstart av nye 
prosjekt frå 1. juli er ikkje tilpassa dei behova FFL/JA har. Av 
budsjettmessige årsaker meiner styra at nye prosjekt først kan starte 
opp 1. januar året etter. Dette vil truleg ikkje få så store praktiske 
fylgjer, då det vanlegvis går fleire månader frå innvilging til kontrakt er 
inngått med Forskingsrådet og prosjekta kan starte opp.  
 
Endring i søknadsfristen for KSP gjer elles at eventuelle føringar frå 
dei årlege jordbruksoppgjera vil kome for seint til å kunne 
innarbeidast i utlysinga same år, noko som medfører at aktuelle 
prosjekt ikkje vil kunne starte før 1 ½ år etter. Styra drøfta denne 
problemstillinga og signaliserte at det om nødvendig kan verte aktuelt 
for JA-styret å bestille spesialutlysingar hos Forskingsrådet som ein 
betalar særskilt for.  
 
Forskingsrådet vil også i 2021 praktisere løpande søknadsfrist for 
IPN, men styra meinte at for FFL/JA vil det vere mest tenleg med éin 
frist på hausten, som i år. Då rekk ein m.a. å innarbeide føringar frå 
jordbuksoppgjeret i utlysingsteksten og aktuelle prosjekt kan kome i 
gong allereie frå nyttår 2022. 
   
Når det gjeld utgreiingar og forprosjekt vil styra vidareføre éin 
søknadsfrist i året for den ordinære utlysinga. Denne bør vere i 
september, slik at ein kan innarbeide føringar frå jordbruksoppgjeret i 
utlysingsteksten og prosjekta kan starte frå nyttår året etter. Dersom 
det kjem spesialbestillingar av utgreiingar til jordbruksoppgjeret 
komande år, vil ein kunne gjennomføre særskilte utlysingar for dette, 
slik ein har gjort dei siste åra.  
 
Revidert handlingsplan for 2021 og 2022 vart lagd fram og drøfta. 
Styra slutta seg til forslaget om at kommunikasjonsplanen vert 
innarbeidd i den ordinære handlingsplanen, og vidare at arbeidet 
med ny strategiplan for 2023-2027 vert starta opp hausten 2021. Det 
vart lagt vekt på at ambisjonsnivået i handlingsplanen må tilpassast 
tilgjengelege administrative ressursar, sjå sak 34/20 der det er 
foreslått å styrke sekretariatet med eitt årsverk.  
 
I utkastet til handlingsplan er tatt inn eit punkt om å avklare om 
dagens praksis med tildeling av middel til utgreiingar og forprosjekt er 
i tråd med statsstøtteregelverket. Styra imøteser ei eiga styresak om 
dette, der prosess for arbeidet vert avklart. 
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Vedtak: Utlysingsplan for 2021 og handlingsplan for 2021-22 vert vedteken, 

med innarbeidde kommentarar frå styremøtet. Rammene for 
utlysingane i 2021 kan verte justerte i samband med utforming av 
utlysingstekstar.  
 
Sekretariatet informerer aktuelle søkjarar om dei planlagde 
utlysingane i 2021. 
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Sak nr.: 
33/20 

Sektor: 
 

 FFL 
 

Behandling: 
 29.10.2020 

Tittel: 
Inntektsprognose FFL 2020, pr. oktober 2020 

Saks nr.: 
20/550 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Styret for FFL kommenterte inntektsprognosen for 2020. 

 
  

Vedtak: Styret tar orienteringen om økonomisk status for FFL til etterretning. 
Styret planlegger aktivitet ut fra økning i inntektsprognosen på 5,7 
mill. kroner til totalt 184,4 mill. kroner for 2020. 
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Sak nr.: 
34/20 

Sektor: 
 

 FFL 
 

Behandling: 
 29.10.2020 

Tittel: 
Budsjett FFL 2021 

Saks nr.: 
20/550 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Styret for FFL drøftet det foreslåtte budsjettet for 2021. 

 
  

Vedtak: Styret for FFL vedtar framlagt budsjett for 2021, med et negativt 
årsresultat på -6,4 mill. kroner. Med framlagt langtidseffekt av 
bevilgningsstrategi gir det en bankbeholdning innenfor 10-15 % av 
inntektene de kommende årene.  
 
I budsjettet er det satt av 75 mill. kroner hvert år til Nofimas 
strategiske programmer i perioden 2021-2024. Til Norges 
forskningsråds rammeprogram MILJØFORSK økes den årlige 
bevilgningen til 3 mill. kroner for perioden 2021-2023. I tillegg styrkes 
sekretariatet med ett årsverk, da styret ser et tydelig behov for økte 
ressurser for å følge opp ambisjonene i handlingsplanen, både når 
det gjelder den daglige driften og det strategiske arbeidet. 
 
Budsjettet har dermed rom for nyinnvilgning på 24,8 mill. kroner i 
2021. Av dette disponeres 22 mill. kroner til flerårige 
forskningsprosjekter etter åpen utlysning i 2020, og inntil 2,8 mill. 
kroner til nye forprosjekter med oppstart i 2021. 
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Sak nr.: 
35/20 

Sektor: 
 

 JA 
 

Behandling: 
 29.10.2020 

Tittel: 
Budsjett for forskningsmidler over 
jordbruksavtalen 2021 

Saks nr.: 
20/550 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Styret for JA drøftet det foreslåtte budsjettet for 2021. 

 
  

Vedtak: Disponibel ramme for nye prosjekter med oppstart i 2021 er på 29 
mill. kroner. Av dette settes 20 mill. kroner av til innvilgning av 
flerårige forskningsprosjekter, 6 mill. kroner til innvilgning av 
utredninger og forprosjekt og 3 mill. kroner til årlig rammetilskudd til 
Norges forskningsråds rammeprogram MILJØFORSK i perioden 
2021-2023. 
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Sak nr.: 
36/20 

Sektor: 
 

 FFL/JA 
 

Behandling: 
 29.10.2020 

Tittel: 
Søknad om støtte av Forskningsrådets 
miljøforskning 2021-23 

Saks nr.: 
20/550 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Styrene for FFL/JA behandlet søknaden om rammetilskudd til 
Forskningsrådets miljøforskning 2021-23. 

 
  

Vedtak: Det bevilges 3 mill. kroner pr. år fra hhv. FFL og JA, i alt 6 mill. kroner 
per år og totalt 18 mill. kroner til videreføring av Forskningsrådets 
miljøprogram MILJØFORSK for perioden 2021-2023. 
 
Styrene vil understreke behovet for god brukermedvirkning fra mat- 
og landbruksnæringene.  
 
For å sikre gjensidig informasjonsutveksling og oppdatering, og gi 
mulighet for styrene til å gi innspill til miljøprogrammet, videreføres 
praksis med årlige kontaktmøter mellom ledelsen for MILJØFORSK 
og representanter for styrene og sekretariatet for FFL/JA. 
 
MILJØFORSK avgir årlig rapport til styrene for FFL/JA med 
informasjon om framdrift og resultater fra relevante prosjekter. 
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Sak nr.: 
37/20 

Sektor: 
 

  
FFL 

Behandling: 
 29.10.2020 

Tittel: 
Nofimas strategiske programmer 2021-2024- 
Behandling av søknader 

Saks nr.: 
20/550 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Styret for FFL behandlet søknadene fra NOFIMA om støtte til de 
strategiske programmene for 2021-2024. 

 
  

Vedtak: Styret for FFL innvilger totalt 300 mill. kroner til de fire søknadene i 
Nofimas strategiske programmer for perioden 2021 – 2024. Dette er i 
samsvar med rammen for utlysningen, men ca 1% mindre enn 
omsøkt. Det forutsettes at Nofima tilpasser programmene i forhold til 
dette.  
 
Styret understreker at programmene må ta ekspertpanelets 
anbefalinger til etterretning, og synliggjøre hvordan de har hensyntatt 
anbefalingene i rapporteringen av programmene til styret i 2021. 
 
Søknadene innvilges under forutsetning av at den årlige 
framdriftsrapporteringen godkjennes. Videre tas det forbehold om 
Landbruks- og matdepartementets godkjenning av FFLs  årlige 
budsjetter i perioden.  
 
I tillegg til obligatorisk framdriftsrapportering til Forskningsrådet 
ønsker styret å videreføre praksisen med en årlig muntlig 
rapportering fra programlederne direkte til styret.   
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Sak nr.: 
38/20 

Sektor: 
 

  
FFL/JA 

Behandling: 
 29.10.2020 

Tittel: 
Søknader utredninger og forprosjekt til frist 22. 
september 

Saks nr.: 
20/550 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Utlysningen av midler til forprosjekter og utredninger ble publisert på 
Landbruksdirektoratets hjemmeside 19. juni 2020. I utlysningen var 
det satt en ramme på 12 mill. kroner til aktuelle prosjekter med 
oppstart i 2021. Til søknadsfristen 22. september mottok sekretariatet 
36 søknader om midler til utredninger og forprosjekt. Det var søkt om 
15,79 mill. kroner i 2021, 3,9 mill. kroner i 2022 og 439 000 kroner i 
2023, totalt 20,2 mill. kroner for hele perioden.  
 
Styrene vurderte søknadene ut fra relevans mot prioriteringene i 
utlysningen, samt nytteverdi. Styrene foretok en helhetlig vurdering 
av alle søknadene, og har hatt som mål å ivareta tematisk bredde. 
Dette, i tillegg til den økonomiske rammen, danner grunnlaget for 
styrenes innvilgning. 

 
  

Vedtak:  
Styrene innvilger 18 prosjekter med oppstart i 2021. Søknadene 
innvilges med forbehold om at Stortinget vedtar årlig budsjett for 
forskningsmidler over jordbruksavtalen og at de framtidige inntektene 
til FFL kommer inn som forventet, samt at budsjettene for FFL og JA 
for 2021 godkjennes av Landbruks- og matdepartementet. 
 
FFL finansierer seks prosjekter på til sammen kr. 2 881 000 i 2021 og 
kr. 3 575 000 totalt. JA finansierer 12 prosjekter på til sammen kr. 
5 019 400 i 2021 og 6 440 650 kr. totalt.  
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Følgende 18 prosjekter ble innvilget: 
Prosjekt  Søker  Innvilget beløp  
VerdifULL: Hvordan øke verdien av nedklassifisert ull og øke 
andelen 1. klasses ull?   

NIBIO   600 000   

Predicting Milk Production with Automated Milking System 
Data   (Melkeprognoser basert på data fra melkeroboter)  

TINE SA   595 000   

Grunnlag for en bærekraftig norsk fôrproduksjon til havbruk 
og husdyr i jordbruket  

RURALIS   450 000   

Bruk av mobile klimakamre for beregning av metanutslipp fra 
sau og geit  

NORSK SAU OG 
GEIT  

 600 000   

Energieffektiv klimakontroll for økt produktivitet i norske 
veksthus  

SINTEF ENERGI AS   600 000   

Driftsform og tetthet av pollinerende insekter i 
bringebærproduksjon (POLLIBRING)  

NORSØK   600 000   

Sjokoladeflekk i åkerbønne - sjukdomsorganismer og risiko 
for fungicidresistens  

NIBIO   600 000   

Kostnadseffektive tiltak mot rognebærmøll ved integrerte 
bekjempingsmetoder (IPV) og økologisk dyrking  

NLR Viken  600 000  

Problemugrasene svartsøtvier og begersøtvier - økt kunnskap 
om biologi, omfang og integrerte bekjempingsmetoder  

NLR  600 000  

Undersøkelser av norske hvetetyper - mulighet for bedre 
utnyttelse og innovative produkter for personer med 
hveteintoleranse  

NMBU  575 000  

Nye mulighetsrom for planteproduksjon i kornområdene - 
utprøving av nye arter som er aktuelle i et økt plantebasert 
kosthold  

NIBIO   600 000   

Presisjonsteknologi innen engfornyelse og gjødsling 
(Press&Go)  

NIBIO  600 000  

Juice- og sidereplesortar for eit framtidig klima  NJØS FRUKT- OG 
BÆRSENTER AS  

 600 000   

Mobilisering av arealer som bidrag til å møte bioøkonomiens 
forventede framtidige ressursbehov - Geografiske analyser av 
jordbruksareal ute av drift  

NIBIO   599 250   

Utprøving av ny fremtidig proteinråvare (melbillelarver) i fôr 
til kyllinger  

NORGESFÔR AS   457 400   

Driftsopplegg og lønnsomhet i melke- og kjøttproduksjon på 
bevaringsverdige storferaser  

NIBIO   600 000   

PROMELK: Konkurransetiltak i norsk meierisektor, hva er 
problemet?  

NIBIO  300 000  

Plantevekst - Planteskoler: Struktur, samarbeid og 
innovasjon  

NIBIO  439 000  
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Sak nr.: 
39/20 

Sektor: 
 

  
FFL/JA 

Behandling: 
 29.10.2020 

Tittel: 
Møteplan 2021 

Saks nr.: 
20/550 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Styrene diskuterte framlagte utkast til møteplan og gjorde noen 
endringer. Møter avholdes fortrinnsvis på torsdager. Det avholdes 
digitale møter når dagsorden og situasjon tilsier det.  

 
  

Vedtak: Styrene vedtar følgende datoer for styremøter i 2021: 
 
Fredag   29. januar (digitalt) 
Torsdag 11. mars 
Torsdag 17. juni 
Torsdag 16. september 
Torsdag  21. oktober 
Torsdag   9. desember 
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Sak nr.: 
40/20 

Sektor: 
 

  
FFL/JA 

Behandling: 
 29.10.2020 

Tittel: 
Orienteringssaker 

Saks nr.: 
20/550 Doknr 

 
 
Møtebehandling:  

 
Følgende saker ble orientert om i møtet: 
 

• Aktuelt fra Forskningsrådet, v/ Vidar Skagestad 
 

 
 
• Status revidering samarbeidsavtale mellom FFL/JA  og 

Forskningsrådet.  
Det tas sikte på at forslag til revidert samarbeidsavtale mellom 
Forskningsrådet og FFL/JA skal behandles på styremøtet i 
desember med virkning fra 1. januar 2021. 
 

• Evt. bruk av Teams/Sharepoint til erstatning for Jottacloud 
Sekretariatet har sett på om Teams/Sharepoint kan benyttes som 
ny kommunikasjonsplattform for styrene, da dette er et mer 
effektivt og «sømløst» verktøy som mange benytter allerede.  
 
Flere av styremedlemmene uttrykte ønske om å beholde 
Jottacloud som kommunikasjonsplattform. Sekretariatet 
undersøker nærmere signalene om mulig utfasing av Jottacloud i 
Landbruksdirektoratet, og evt. tidspunkt for dette. Jottacloud 
benyttes foreløpig som vanlig.  

 
  

Vedtak: Styrene tar sakene til orientering 
 

  
 
 


