Prosjektoversikt - tilsagn til genressurstiltak - 2016
Tilsagn om tilskudd - nye søknader skogstrær
Prosjektnavn

Prosjekteier

Genetisk variasjon mellom eikebestand
på Sørlandet
NIBIO
Publisisering av resultater fra
proveniens- og avkomforsøk med bjørk NIBIO
Utvalg av norske trær til grøntanlegg
og revegetering
NMBU
Effekten av bruk av foredlet materiale
på genetisk variasjon i norske
granskoger
NIBIO

Tildelt kr i
2016

120 000

105 000
160 000

150 000

Tilsagn om tilskudd - nye søknader husdyr
Tildelt kr i
2016

Prosjektnavn

Prosjekteier

Kartlegging og opprettelse av
avlsstasjoner for brunbier i Norge

Norsk
brunbielag

Kystgeita i Oslo

Region kontor
landbruk

100 000

Økologisk sjølvrekrutterande
kjøttproduksjon med vestlandsk
fjordfe. Kartlegging av beiteadferd tilvekst og dyrevelferd

NIBIO

100 000

Tilskudd til inntak av værer til semin

NIBIO

100 000

Tilskudd til informasjonsaktiviteter i
avls- og raselag for bevaringsverdige
husdyrraser
NIBIO
Tilskudd til drift av avls- og raselag for
bevaringsverdige husdyrraser
NIBIO
Cryopreservering av hanesæd fra
Genbanken for verpehøns pilotprosjekt
NIBIO

DNA -typing av linjene på Genbanken
for verpehøns på Hvam videregående
skole

NordGen Nordic Genetic
Resource
Center

50 000

50 000
455 000

227 000

110 000

Tilsagn om tilskudd - nye søknader planter
Prosjektnavn

Prosjekteier

Kartlegging - innsamling dokumentasjon og vurdering av
genetisk mangfold av spiselige planter i Stephen
Norge
Barstow

Tildelt kr i
2016

100 000

Kvalitetskorn til mat - muligheter i ikkekommersialisert norsk sortsmateriale
Tilskudd til tilgængeliggørende og
facilitering af bærekraftig brug af
plantegenressourcer
Tilskudd til klonarkiv
Etablering af et nationat
informationssystem for
plantegenetiske ressourcer Plantergisteret - forprosjekt
Nettverk for plantemangfold
Bevaring og bruk av gamle kornarter
og -sorter, Bruksgenbanken for
kornsorter

Norsk senter
for økologisk
landbruk

150 000

NIBIO
NIBIO

85 000
1 180 000

NIBIO
Oikos

69 000
100 000

NLR Østafjells

90 000

Tilsagn om tilskudd til nye søknader - sektorovergripende tiltak
Prosjektnavn

Prosjekteier

Tildelt kr i
2016

Utarbeidelse av informasjonsmateriell
fra Norsk genressurssenter
NIBIO
Seminarer og møter i regi av Norsk
genressurssenter i 2016 - 2017

33 000

NIBIO

172 000

Støtte til norsk deltakelse i europeiske
nettverk for nasjonale koordinatorer
for genetiske ressurser for husdyr
kulturplanter og
NIBIO

258 000

Tilsagn om tilskudd til pågående prosjekter - skogstrær
Prosjektnavn

Prosjekteier

Tildelt kr i
2016

Faktaark om bevaring og forvaltning av
ask i Norge i lys av trusselen fra
askeskuddsjuke
NIBIO
Genressurser i norsk ask - innsamling,
dyrking og fenologi
NIBIO
Proveniensforsøk med bøk i Norge

100 000
255 000

NMBU

35 000

Sustainable tree breeding part II: From Det norske
breeding population to regeneration skogfrøverket

60 000

Tilsagn om tilskudd til pågående prosjekter - husdyr
Prosjektnavn

Prosjekteier

Drift av Genbanken på Hvam

Akershus
fylkeskommun
e ved Hvam
vg.skole

Tildelt kr i
2016

600 000

Øya videregående skole- grå
trøndersau
Lars Erik Strand Vitsø- norsk hvit gås
Kleo Delaveris -smålensgås
Per Stenseth, forskudd 2016smålensgås
Et krafttak for å redde verdens
vakreste ku – telemarkskua
Vinterbeite til gammelnorsk sau –
bærekraftig produksjon
Optimal contribution i avlsarbeidet på
Norsk pelssau
Karakterisering av ull fra norske
bevaringsraser av sau.
Potensialer i kvalitetsmelk fra gamle
norske/nordiske kuraser

Øya
videregående
skole
Lars Erik Strand
Vitsø

50 000

Kleo Delaveris

18 000

Per Stenseth
Telemark
Landbruksselsk
ap

15 000

NIBIO
Norsk Sau og
Geit
Selbu spinneri
AS

90 000
200 000

NMBU

150 000

80 000

35 000

75 000

Tilsagn om tilskudd til pågående prosjekter - planter
Prosjektnavn

Bevaring ved bruk - nye lokalsortar av
engvekstane timotei, engsvingel og
raudkløver
KRYOVIR - Effektiv virustesting og
kryopreservering av
potetforedlingslinjer og sorter
Plant Quality adapted to a modern and
sustainable Norwegian strawberry and
apple industry
Kan genetisk variasjon i
blomstringsbiologi redusere Fusariuminfeksjon i havre
Meir bruk av nordiske plantegenetiske
ressursar - evaluering av den nordiske
raudkløversamlinga
Norske bevaringsverdige
grønnsaksorter tilbake på åkeren og
tallerkenen
Frøspredning gjennom tradisjonell
ferdsel som grunnlag for bevisst bruk
av lokalt-regionalt frø fra seminaturlige
enger
Sjokoladens søte lille hemmelighet

Prosjekteier

NIBIO

Tildelt kr i
2016

144 000

Sagaplant

70 000

NIBIO

50 000

NMBU

50 000

NIBIO
Solhatt
økologiske
hagebruk

50 000

NIBIO

60 000

NTNU

100 000

80 000

