PROTOKOLL
fra
møte i Styrene for FFL og JA
tirsdag 29. mars 2011 kl. 12.00-15.30
i
Statens landbruksforvaltning

Styrene for FFL og JA hadde invitert representanter for sentrale organisasjoner og bedrifter i
matvaresektoren til et rådslagningsmøte om framtidig brukerfinansiert forskning i FFL/JA.
Møtet ble avviklet i forkant av styremøtet. Lysarkene fra styreleders innledning er lagt ved
protokollen.
I siste del av styremøtet orienterte representanter fra Nofima AS om prosjektet Åpen
innovasjon i kornbransjen som FFL har finansiert. Lysarkene fra presentasjonen er lagt ved
protokollen.
Til stede:

Per Harald Grue, Christian Anton Smedshaug, Ann Merete Furuberg, Jessica
Kathle, Jens Strøm, Jorunn Vormeland Dalen, Ann Elise Hildebrandt og Siri
Anzjøn (observatør Norges forskningsråd)

Forfall:

Grete Andreassen, Sigrid Helland, Berit Hundåla, Knut Maroni

Fra SLF:

Aage Ramsfjell, Synnøve Kjos Frank, Siv Merethe Gederaas Belbo og Anders
Leine
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak B-15 /11 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.02.2011
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Protokollen fra møtet 24.02.2011 godkjennes.

Sak J-16 /11 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over
jordbruksavtalen
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten pr. 15.03.2011 og bevilgningsstrategien for
forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak B-17 /11 Øvrige orienteringssaker til styrene for FFL og JA til møtet
29.03.2011
Forslag til vedtak
Statens landbruksforvaltning foreslår at Styrene for FFL og JA gjør følgende vedtak:
Informasjonen i punktene 1- 3 tas til orientering.
MØTEBEHANDLING
På møtet ble det delt ut brev datert 08.03.2011 fra LMD der Jessica Kathle og Eugen Tømte
ble oppnevnt som henholdsvis medlem og varamedlem i FFL for Norsk Landbrukssamvirke.
Oppnevningen gjelder perioden 08.03.2011-31.12.2011.
Det ble også delt ut NFR-rapporten Klimastrategi – jordbruk. En oppfølging av
kunnskapsgrunnlagsrapporten ”Bedre agronomi” og andre relevante rapporter innen klima
og jordbruk.
Til møtet var det ikke satt opp egen sak med økonomisk oversikt for FFL. Det ble muntlig
informert om at inngangen av midler til fondet så langt i år er i samsvar med budsjett.
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VEDTAK
Informasjonen i saksinnstillingens punkter 1- 3, brevet fra LMD, NFR-rapporten
Klimastrategi – jordbruk. En oppfølging av kunnskapsgrunnlagsrapporten ”Bedre
agronomi” og andre relevante rapporter innen klima og jordbruk og informasjonen om den
inngangen av midler til FFL tas til orientering.

Sak F-18 /11 Nofima - midler for 2010 - årsrapport
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Styret for FFL godkjenner Nofima AS sin rapport om bruken av midler innvilget av FFL til
strategiske prosjekter i 2010.

Sak F-19 /11 Oversikt over bevilgninger til Nofima AS fra henholdsvis FHF og
FFL
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Styret for FFL viser til oversiktene utarbeidet av Nofima over størrelsen på den forskning
som FHF og FFL finansierer ved Nofima. Styret mener at oversikten gir et godt bilde av
finansieringa fra de to fond og at styrets forutsetninger i vedtak F-63/10 således er oppfylt.
Styret ønsker at oversiktene oppdateres løpende og at en oppdatert oversikt oversendes
01.11.2011.

Sak J-20 /11 Fellesutlysning med Natur og Næring for prosjekter med oppstart i
2012
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styret for FFL å gjøre følgende vedtak:
1. Utlysningen av midler for 2012 gjøres felles med programmet Natur og næring.
2. Mottak søknader skjer gjennom NFR sine fagsystemer.
3. Styret for JA har følgende hovedprioriteringer av relevans for fellesutlysningen med
Natur og Næring:
o Oppfølging av FoU-prioriteringene i St.meld. nr. 39 (2008-2009)
Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen
o Kunnskap relatert til Inn på tunet
o Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket
o Areal og ressursforvaltning med vekt på beitebruk
o Relevante prioriteringer i Landbruks- og matdepartementets Strategier for
forskning og forskningsbasert innovasjon 2007-2012
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I tillegg kommer prioriteringer for styret for JA fastsatt under
jordbruksforhandlingene i 2011. Prioriteringene til JA inkluderes i fellesutlysningen.
4. Leder gis fullmakt til å godkjenne den endelige teksten som går inn i utlysningen.
MØTEBEHANDLING
Med grunnlag i avholdt møte i styret for NFR-programmet Natur og næring ble det delt ut
revidert saksinnstilling og forslag til vedtak. Revidert forslag til vedtak ble enstemmig
vedtatt.
VEDTAK
1. Utlysningen av midler for 2012 gjøres felles med programmet Natur og næring.
2. Mottak søknader skjer gjennom NFR sine fagsystemer.
3. Styret for JA har følgende hovedprioriteringer av relevans for fellesutlysningen med
Natur og Næring:
o Oppfølging av FoU-prioriteringene i St.meld. nr. 39 (2008-2009)
Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen
o Areal og ressursforvaltning med vekt på beitebruk
o Relevante prioriteringer i Landbruks- og matdepartementets nye Strategier for
forskning og forskningsbasert innovasjon 2007-2012
I tillegg kommer prioriteringer for styret for JA fastsatt under
jordbruksforhandlingene i 2011. Prioriteringene til JA inkluderes i fellesutlysningen
4. Leder gis fullmakt til å drøfte saken med styret for Natur og næring og godkjenne den
endelige teksten som går inn i utlysningen.

Sak J-21 /11 Årsmelding Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) for 2010
MØTEBEHANDLING
Noen mindre ortografiske feil rettes opp i endelig versjon. Enstemmig vedtak.
VEDTAK
Årsmelding for 2010 for Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) godkjennes med
endringer vedtatt i møte 29.03.2011.

Sak F-22 /11 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)
Årsmelding og regnskap for 2010
MØTEBEHANDLING
Det ble gjort noen språklige og redigeringsmessige endringer i framlagt forslag. Enstemmig
vedtak.
VEDTAK
Årsmelding og regnskap for 2010 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
godkjennes med endringer vedtatt i møtet 29.03.2011.
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Sak B-23 /11 Formidling og synliggjøring av FFL og JA -midlene - status
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styret for FFL å gjøre følgende vedtak:
Styrene for FFL og JA tar informasjonen til orientering og ber sekretariatet arbeide videre
med formidling og synliggjøring av FFL/JA-midlene.
MØTEBEHANDLING
Saken ble sendt ut som dagsorden II. Sekretariatet ble bedt om å vurdere et opplegg med
periodisk publisering av nyheter fra finansierte prosjekter. Styret fant ikke behov for på dette
stadium å leie inn ekstra journalistressurser i arbeidet med publisering. Styreleder tar initiativ
til å invitere Norsk Landbruksrådgiving (NLR) til et møte. Enstemmig vedtak.
VEDTAK
Styrene for FFL og JA tar informasjonen i saken til orientering og ber sekretariatet arbeide
videre med formidling og synliggjøring av FFL/JA-midlene. Sekretariatet bes om å vurdere
et opplegg med periodisk publisering av nyheter fra finansierte prosjekter. Styret finner på
nåværende tidspunkt ikke behov for å leie inn ekstra journalistressurser i arbeidet med
publisering.

Sak F-24 /11 Forslag til nye vedtekter og endring i forskrift om forskningsavgift
på landbruksprodukter
Forslag til vedtak
Statens landbruksforvaltning tilrår styret for FFL og gjøre følgende vedtak:
Styret tar informasjonen om foreslåtte endringer i forskrift og vedtekt til orientering. Saken
utredes nærmere og legges fram for styret som korrespondansesak.
MØTEBEHANDLING
Saken ettersendt 28.03.2011 som dagsorden III. Styret foretok en foreløpig drøfting med
utgangspunkt i saksutredningen. Observatøren for Norges forskningsråd, Siri Anzjøn,
fratrådte under den foreløpige drøftingen av saken. Enstemmig vedtak.
VEDTAK
Styret tar informasjonen om foreslåtte endringer i forskrift og vedtekt til orientering. Saken
utredes nærmere og legges fram for styret som korrespondansesak med basis i den foreløpige
diskusjonen.

Eventuelt
Videre oppfølging av innspill/synspunkter fra rådslagningsmøtet drøftes på neste styremøte.

