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Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av settenestleder
Det var sendt ut saker i to omganger som dagsorden I og dagsorden II. Innkalling og
dagsorden ble enstemmig godkjent.
Nestleder i styrene Berit Hundåla hadde meldt forfall til møtet. Ettersom leder meddelte at
han ville fratre i sakene J-39/10, F-41/10, B-43/10 og J-44/10, var det behov for å velge
nestleder som kunne lede møtet under disse sakene. Som nestleder for dette møtet ble
enstemmig valgt Ole Anton Teigen.

Sak B-32 /10 Godkjenning av møtebok fra møtet 25.05.2010
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Møtebok fra møtet 25.05.2010 godkjennes.

Sak F-33 /10 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt Fondet for forskningsavgift
på landbruksprodukter FFL til møtet 21.09.2010
MØTEBEHANDLING
Økonomisk oversikt pr. 31.08.2010 ble delt ut i møtet. For øvrig ble forslag til vedtak
enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Prosjektoversikt og bevilgningsstrategi pr. 03.09.2010 og økonomisk oversikt pr. 31.08.2010
tas til orientering.

Sak J-34 /10 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over
jordbruksavtalen pr 010910
MØTEBEHANDLING
Prosjektoversikt og langtidsstrategi pr. september 2010 som var utsendt elektronisk, ble
utdelt i papirutgave. Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten pr. 01.09.2010 og bevilgningsstrategien for
forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering.
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Sak J-35 /10 Orienteringssak: Forskningssøknader innenfor biogass med
delfinansiering fra JA - sak avgjort pr korrespondanse
MØTEBEHANDLING
Vedtaket ble gjort pr. korrespondanse i styret for JA 01.07.2010. NFR informerte om at det
er mottatt revidert søknad fra prosjekt 203402.

VEDTAK
1. Styret avsetter midler fra JA til prosjektene 203398 og 203402 i tråd med tabellen
under. Det forutsettes at prosjekt 203402 sender inn en revidert søknad innen
01.09.10.
P. nr

Innstilt beløp 2010

Innstilt beløp 2011

Innstilt beløp 2012

Innstilt beløp 2013

Innstilt beløp 2014

203398

0,050

0,160

0,160

0,160

0,160

Totalt
0,530

203402

0,055

0,220

0,220

0,220

0

0,715

SUM

0,105

0,380

0,380

0,380

0,160

1,245

2. Prosjekt 203548 vurderes når ny søknad foreligger høsten 2010.
3. Leder gis fullmakt til å drøfte nødvendige praktiske tillempninger med
leder/nestleder i programmet Natur og næring.

Sak F-36 /10 Orienteringssak - Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter - Fastsettelse av satser for forskningsavgift
med virkning fra 01.07.2010
MØTEBEHANDLING
Vedtaket ble gjort pr. korrespondanse i styret for FFL 11.06.2010.
VEDTAK
Med hjemmel i § 3, jf. § 7, i forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter
av 06.04.2001 nr 410 fastsettes følgende satser for forskningsavgift med virkning fra
01.07.2010 og inntil videre:
Kjøtt
13
øre pr. kg
Melk
1,59 øre pr. liter
Korn
0,75 øre pr. kg
Egg
6
øre pr. kg
Honning
0,35 % av råvarepris
Frukt/grønt
0,35 % av råvarepris
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Sak B-37 /10 Oversikt over nylig avsluttet og igangværende forskning innen
mykotoksiner
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styrene for FFL/JA å gjøre følgende vedtak:
Styrene tar orienteringen til etterretning. Styrene ønsker samarbeid med NFR om oppfølging
av bransjeprosjektet og vurdering av videre forskning innen mykotoksiner i korn
MØTEBEHANDLING
Det ble orientert om en planlagt dialogmøte i samarbeid med NFR. Med grunnlag i denne
orienteringen ble det gjort en tilføyelse i vedtaket. Forslag til innstilling med tillegg ble
enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Styrene tar orienteringen til etterretning. Styrene ønsker samarbeid med NFR om oppfølging
av bransjeprosjektet og vurdering av videre forskning innen mykotoksiner i korn. Videre
ønkser styrene at det holdes en workshop i nærmeste framtid om temaet der representanter
fra brukerne og veiledningstjenesten deltar.

Sak B-38 /10 Øvrige orienteringssaker til møtet 21.09.2010
MØTEBEHANDLING
Forslag til innstilling med et tillegg vedrørende profilering under NEF-dagene ble
enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Informasjonen i punktene 1-3 tas til orientering. Styret er enig at FFL/JA profilerer seg under
NEF-dagene på Lillestrøm i februar 2011.

Sak J-39 /10 Søknad om midler - Elektronisk lærebok i skatterett for
landbruket
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styret for JA å gjøre følgende vedtak:
Styret for JA har vurdert søknaden fra NILF om midler til prosjektet Elektronisk lærebok i
skatterett for landbruket. Styret mener en oppdatert lærebok i skatterett for landbruket er
interessant for næringsaktørene og deres rådgivere samt bruk i utdanningssammenheng.
Økende bruk av internett har ført til langt større tilgjengelighet av relevant informasjon og en
elektronisk lærebok i skatterett vil kunne samle denne informasjonen.
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MØTEBEHANDLING
Per Harald Grue fratrådte under behandling av saken. Møtet ble ledet av Ole Anton Teigen.
Saken ble enstemmig utsatt i påvente av innhenting av noen eksterne vurderinger av behovet
for boka.
VEDTAK
Saken utsettes.

Sak J-40 /10 Søknad fra den norske avdelingen av EAAP (European Association
of Animal Production) om støtte til å arrangere en forskerkongress
i Stavanger i 2011
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har vurdert søknaden fra den norske
avdelingen av EAAP (European Association of Animal Production) om støtte til å arrangere
en forskerkongress i Stavanger i 2011. Styret mener at støtte til eksterne kurs/konferanser i
utgangspunktet ligger utenfor virkeområdet til forskningsmidlene og at tilgjengelige midler i
størst mulig grad bør settes inn mot aktiv forskning. På denne bakgrunn finner ikke styret å
kunne prioritere midler til omsøkte kongress. Søknaden er avslått.

Sak F-41 /10 Godtgjørelse for arbeid utført av styreleder
Statens landbruksforvaltning tilrår Styret for FFL å gjøre følgende vedtak:
For perioden 01.05.2010 – 01.01.2011 godtgjøres styreleders arbeid slik:
1. Møtegodtgjørelse for styremøter med 455 kr. pr time (+8 timer forberedelse)
2. Møter, foredrag utenom styremøter basert på medgått tid, inklusive nødvendig
forberedelse. Sats 345 kr pr time
3. I tillegg til pkt. 1 og 2 gis telefongodtgjørelse med 120 kroner pr. måned
4. Styrets nestleder og sekretær attesterer lederens oppgaver i henhold til pkt 2
Reise- og diettgodtgjørelse honoreres på vanlig måte.
MØTEBEHANDLING
Per Harald Grue fratrådte under behandling av saken. Møtet ble ledet av Ole Anton Teigen.
Styret endret satsen under pkt. 2 til 455 kroner pr. time. Enstemmig vedtak.
VEDTAK
For perioden 01.05.2010 – 01.01.2011 godtgjøres styreleders arbeid slik:
1. Møtegodtgjørelse for styremøter med 455 kr. pr time (+8 timer forberedelse)
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2. Møter, foredrag utenom styremøter basert på medgått tid, inklusive nødvendig
forberedelse. Sats 455 kr pr time
3. I tillegg til pkt. 1 og 2 gis telefongodtgjørelse med 120 kroner pr. måned
4. Styrets nestleder og sekretær attesterer lederens oppgaver i henhold til pkt 2
Reise- og diettgodtgjørelse honoreres på vanlig måte.

Sak J-42 /10 Søknad om midler til delprosjekt i forbindelse med arbeid med
doktorgrad - Økonomi i melkeproduksjon - hvilken kunnskap gir
eksisterende data?
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) har vurdert søknaden om midler til
delprosjektet Økonomi i melkeproduksjon – hvilken kunnskap gir eksisterende data?
Prosjektet er innledende arbeider til et doktorgradsarbeid innen økonomi i
melkeproduksjonen. Styret mener temaet er svært relevant og legger vekt på at det er skaffet
tilveie betydelige midler fra andre finansieringskilder. Det settes som forutsetning at studiets
innhold, rapportering og publisering innrettes slik at prosjektet får nasjonal overføringsverdi.
På dette grunnlaget finner styret å kunne imøtekomme søknaden med 200 000 kroner for
2010. I tillegg til rapportering knyttet til omsøkte prosjekt, settes som forutsetning at styret
for JA også mottar øvrige rapporter fra hovedprosjektet.

Sak B-43 /10 Alternative distribusjonssystemer for ferske meierivarer i et miljø
og klimaperspektiv - søknad om tilleggsmidler til utredningsprosjekt
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår Styret for FFL å gjøre følgende vedtak:
Styrene for FFL og JA har vurdert tilleggssøknaden fra NILF og SINTEFF Teknologi og
samfunn om midler til utredningsprosjektet Alternative distribusjonssystemer for ferske
meierivarer i et miljø- og klimaperspektiv.
Styrene har merket seg at det er lagt ned betydelig større ressurser i prosjektet enn
opprinnelig forutsatt og at tilleggsbevilgningen bare vil gi delvis dekning av
tilleggskostnader.
På dette grunnlag øker styrene tilskuddet til prosjektet med 100 000 kroner for 2010 fordelt
likt på FFL og JA. Det innebærer at prosjektet totalt har fått innvilget 800 000 kroner.
Eventuell merverdiavgift må dekkes innenfor rammen.
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MØTEBEHANDLING
Per Harald Grue fratrådte ved behandling av denne sak. Ole-Anton Teigen ledet møtet.
Forslag til innstilling med to tillegg ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Styrene for FFL og JA har vurdert tilleggssøknaden fra NILF og SINTEFF Teknologi og
samfunn om midler til utredningsprosjektet Alternative distribusjonssystemer for ferske
meierivarer i et miljø- og klimaperspektiv.
Styrene har merket seg at det er lagt ned betydelig større ressurser i prosjektet enn
opprinnelig forutsatt og at tilleggsbevilgningen bare vil gi delvis dekning av
tilleggskostnader.
På grunn av prosjektets karakter må det utvises aktsomhet i konklusjonene dersom
resultatene er usikre. Videre forutsetter styrene at det er full åpenhet rundt forutsetningene i
modellen som nyttes.
På dette grunnlag øker styrene tilskuddet til prosjektet med 100 000 kroner for 2010 fordelt
likt på FFL og JA. Det innebærer at prosjektet totalt har fått innvilget 800 000 kroner.
Eventuell merverdiavgift må dekkes innenfor rammen.

Sak J-44 /10 Søknad om midler: Konsekvenser av mulige reguleringer av
gjødselvareforskrift i Rogaland
MØTEBEHANDLING
Per Harald Grue fratrådte under behandling av saken. Møtet ble ledet av Ole Anton Teigen.
Enstemmig vedtak.
VEDTAK
Styret for JA har vurdert søknaden fra NILF om midler til prosjektet Konsekvenser av mulige
reguleringer av gjødselvareforskrift i Rogaland. Styret mener en utredning om konsekvenser
av endringer i husdyrgjødselregelverket er relevant til de utfordringer norsk landbruk har i
forbindelsen med å løse klimautfordringene. Det legges til grunn at rapport og presentasjon
av resultater presenteres slik at prosjektet får overføringsverdi til resten av landet.
Styret ønsker å prioritere midler til dette prosjektet. Søknaden er innvilget med 280 000
kroner. Eventuell merverdiavgift på dekkes innenfor rammen.

Sak B-45 /10 Innledende drøftinger av opplegg for innhenting av næringens
kunnskapsbehov som grunnlag for prioritering av
forskningstemaer for 2012
MØTEBEHANDLING
Hoveddiskusjonen rettet seg mot innholdet i seminaret. Vedtaket var enstemmig.
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VEDTAK
Styrene har vurdert opplegget for for innhenting av næringens kunnskapsbehov som
grunnlag for prioritering av forskningstemaer for 2012.
1. Invitasjon til næringsaktører om å komme med innspill til prioriterte temaer skjer
i hovedsak som i tidligere år.
2. Seminaret:
a. Aktuelle temaer på seminaret er matforskning i andre land, presentasjon av
metoden åpen innovasjon, suksesshistorier der FFL/JA står bak finansieringen
og utfordringer knyttet til å opprettholde volumproduksjon i primærnæring og
næringsmiddelindustri.
b. Ønsker flere bedriftsrepresentanter kombinert med deltakelse fra hele
verdikjeden
c. Program for seminaret bør være klart i forkant av møtet i november
3. Sekretariatet følger opp videre med grunnlag i signalene gitt i møtet og tar også
kontakt med NFR.

Sak F-46 /10 Oppfølging av bevilgninger til Nofima for 2010 - søknader til
fellesprosjekter mellom Nofima AS og FFL
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Styret for FFL har vurdert fire søknader til forskningsprosjekter utarbeidet av Nofima AS
med grunnlag i vedtak i sak F-16/10 og F-25/10. Styret innvilger totalt kr 21,250 millioner
kroner til prosjektene i tråd med tabellen under.
Prosjektnr
203697

Innstilt beløp
2010
1,250

Innstilt beløp
2011
1,850

Innstilt beløp
2012
1,850

Innstilt beløp Totalt
2013
1,450 6,400

203698

1,250

1,850

1,850

0

4,950

203699

1,250

1,850

1,850

0

4,950

203700

1,116

1,655

1,560

0,619

4,950

SUM

4,866

7,205

7,110

2,069 21,250

Styret legger videre til grunn at merknadene fra fagekspertene innarbeides i prosjektene.

Eventuelt
Hovedtema på neste møte blir Nofima. Representanter for Nofima inviteres til å orientere og
delta på deler av møtet.

