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Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Sak J-8/11 ble behandlet etter sak F-2/11.

Sak B-1 /11 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.11.2010 - 26.11.2010
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Protokollen fra møtet 25.11.2010 - 26.11.2010 godkjennes. Møtekalenderen ble endret, jfr.
Eventuelt.

Sak F-2 /11 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter Prosjektoversikt pr. 11.01.2011
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Styret for FFL tar prosjektoversikten pr. 11.01.2011 til orientering.

Sak B-3 /11 Øvrige orienteringssaker til styrene for FFL og JA til møtet
18.01.2011
Forslag til vedtak
Statens landbruksforvaltning foreslår at Styrene for FFL og JA gjør følgende vedtak:
Informasjonen i punktene 1-4 tas til orientering.
MØTEBEHANDLING
Som nytt pkt. 5 i saken gav Kirsti Anker-Nilssen fra NFR en orientering om den
gjennomførte evalueringen av forskningsinstitusjonene under Landbruks- og
matdepartementet, inkludert Bygdeforskning. Rapportene fra evalueringen En robust
instituttsektor og Vitenskapelig kvalitet ble delt ut. Benyttede lysark er sendt
medlemmer/varamedlemmer til orientering pr. mail.
VEDTAK
Informasjonen i punktene 1-5 tas til orientering. Styret ba om at det i samarbeid med NFR
blir utarbeidet gode populærvitenskapelige presentasjoner knyttet til de to sluttrapporter
under pkt 3 som også klargjør nytteverdien av forskningen.
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Sak F-4 /11 Budsjett 2011
Forslag til vedtak
Statens landbruksforvaltning tilrår Styret for FFL å fatte følgende vedtak:
Budsjettet for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)
for 2011, fastsatt i styremøte 25.-26. november er justert som følge av ny informasjon.
Styret fastsetter følgende budsjett for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
(FFL) for 2011
Utgifter i
Inntekter i
1000 kroner 1000 kroner
Forskningsavgifter
125 000
Renter
2 000
Nofima AS
50 000
Øvrige prosjekter, inkl udisponert
82 303
ramme Nofima
Administrasjon, eksklusive
3 272
godtgjørelse til NFR
Styrekostnader
250
Administrasjonsgodtgjørelse NFR
1 032
SUM
136 857
127 000
Differanse (underskudd)
9857
Balanse
136 857
136 857
Budsjettert underskudd er større enn fondets kapital pr. 31.12.2010. For å hindre negativ
saldo pr. 31.12.2011, tar Styret for FFL kontakt med NFR med tanke på å få betalingsfrist i
2012 for deler av utbetalingene som normalt forfaller til betaling i 2011.
Styret for FFL tar SLFs orientering til etterretning. Styret forutsetter at SLF hver måned
følger opp budsjett og regnskap og orienterer styret om status for FFL-fondet.

MØTEBEHANDLING
Saksutredningen inneholdt et foreløpig regnskap for FFL for 2010 pr. 05.01.2011 samt
forslag til revidert budsjett for 2011. På grunn av usikkerhet knyttet til to av inntektspostene
fra 2010 og derved inntektsanslagene for 2011, ønsket styret å vente til møtet 24.02.2011
med å gjøre eventuelle endringer i budsjettet for 2011.
I tilknytning til saken drøftet styret uformelt og foreløpig om behovet for økt
forskningsaktivitet finansiert av Fondet og endring av forskningsavgiften. Det ble enighet
om å invitere administrative ledere og styreleder for de viktigste aktørene innen matsektoren
til et rådslagningsmøte 29.03.2011.
VEDTAK
Styret viser til FFLs budsjett for 2011 fastsatt på møtet 25.11.2010-26.11.2010. Styret har
hatt en foreløpig gjennomgang av FFLs foreløpige regnskap for 2010 og budsjett for 2011,
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men de er ikke gode nok til å gjøre vedtak. Styret kommer tilbake til regnskap og budsjett på
møtene 24.02.2011 og 29.03.2011. Da tas også stilling til opplegg for rapportering av den
økonomiske situasjon.
SLF tar kontakt med NFR med sikte på å få en betalingsfrist i 2012 for deler av
utbetalingene som normalt forfaller til betaling i 2011.

Sak F-5 /11 Nofima AS - Søknad om tilskudd til strategiske prosjekter for 2011
- tilbakemelding etter styrets vedtak i november 2010
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Styret viser til vedtak i sak F-63/10, pkt. 3, og tilbakemelding fra Nofima datert 06.01.2011.
Styret er tilfreds med at de føringer som ble lagt til grunn for aktiviteter knyttet til
kompetanseoverføring og publisering, blir fulgt opp av Nofima. På det grunnlaget finner
styret å kunne akseptere at aktivitetene på dette rapporteres sammen med øvrig faglig
rapportering 01.09.2011.

Sak B-6 /11 Søknad om finansiering av pilotprosjekt: Ulovlig fangst og handel
med dyr og deler av dyr
Statens landbruksforvaltning tilrår styret for FFL å gjøre følgende vedtak:
Styret for FFL har vurdert søknaden fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved
Universitetet i Oslo om støtte til å gjennomføre et pilotprosjekt knyttet til ulovlig fangst og
handel med dyr og deler av dyr. Styret mener prosjektets tema er perifert i forhold til FFLs
virkeområde og prioriteringer og finner derfor ikke å kunne prioritere midler til prosjektet.
Søknaden om midler er derfor avslått.
MØTEBEHANDLING
Styret forsterket begrunnelsen for avslag og inkluderte JA-midlene i vurderingene. Saken er
derfor formelt behandlet av begge styrer. Enstemmig vedtak.
VEDTAK
Styrene for FFL og JA har vurdert søknaden fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi
ved Universitetet i Oslo om støtte til å gjennomføre et pilotprosjekt knyttet til ulovlig fangst
og handel med dyr og deler av dyr. Styrene mener prosjektets tema ligger utenfor FFLs og
JAs virkeområde og prioriteringer og finner derfor ikke å kunne prioritere midler til
prosjektet. Søknaden om midler er avslått.
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Sak J-7 /11 Søknad om midler: Bedre økonomi i alternative
veksthusproduksjoner vil kunne redusere fremtidig
overproduksjon av norsk tomat - Bioforsk
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styret for JA å gjøre følgende vedtak:
Styret for JA har vurdert søknaden fra Bioforsk om midler til prosjektet Bedre økonomi i
alternative veksthusproduksjoner vil kunne redusere fremtidig overproduksjon av norsk
tomat. Styret mener problemstillingen med å bedre økonomien i alternativ
veksthusproduksjon er høyst relevant. Styret mener likevel at et slikt forskningsprosjekt
krever større forskningsinnsats enn det Bioforsk beskriver i sin prosjektsøknad. Styret finner
derfor ikke å kunne prioritere midler til dette prosjektet. Søknaden er avslått.

MØTEBEHANDLING
Styret mente prosjekter av denne art i hovedsak må ha finansiering lokalt og ha stor
økonomisk og faglig brukermedvirkning. Enstemmig vedtak.
VEDTAK
Styret for JA har vurdert søknaden fra Bioforsk om midler til prosjektet Bedre økonomi i
alternative veksthusproduksjoner vil kunne redusere fremtidig overproduksjon av norsk
tomat. Styret finner ikke å kunne prioritere midler til dette prosjektet innenfor foreliggende
økonomiske rammer. Søknaden er derfor avslått. Styret vil peke på at denne type prosjekter i
hovedsak må finne sin finansiering lokalt.

Sak J-8 /11 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over
jordbruksavtalen pr 15.01.2011
MØTEBEHANDLING
Saken ble behandlet etter sak F-2/11. Enstemmig vedtak i samsvar med innvilgning.
VEDTAK
Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten pr. 15.01.2011 og bevilgningsstrategien for
forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering.

Eventuelt – flytting av møte
Styremøtet berammet torsdag 31.03.2011 flyttes til tirsdag 29.03.2011 kl 10.00

