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Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Sakene B-29/11 – J-35/11 ble behandlet
før øvrige saker.

Sak B-25 /11 Godkjenning av protokoll fra møtet 29.03.2011
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Protokollen fra møtet 29.03.2011 godkjennes.

Sak J-26 /11 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over
jordbruksavtalen
MØTEBEHANDLING
Revidert versjon sendt ut elektronisk 09.06.2011. Enstemmig vedtak i samsvar med
innstilling.
VEDTAK
Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten pr. 15.05.2011 og bevilgningsstrategien for
forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak B-27 /11 Øvrige orienteringssaker til styrene for FFL og JA til møtet
14.06.2011
Forslag til vedtak
Statens landbruksforvaltning foreslår at Styrene for FFL og JA gjør følgende vedtak:
Informasjonen i punktene 1-7 tas til orientering.
MØTEBEHANDLING
For punktene 2 og 5 ba styret sekretariatet om særskilt oppfølging. I etterkant av møtet
(16.06.2011) har Landbruks- og matdepartementet fastsatt nye vedtekter for FFL. Av disse
går det fram at departementet innkaller til kontaktmøter. Evalueringsrapporten
Ressursinnsatsen til landbruks- og matrelatert FoU i 2009 ble delt ut, jf. pkt 6. Under nytt
pkt 8 ble deg gitt en kort orientering om konsekvensene for innkreving av forskningsavgiften
som følge av at matproduksjonsavgiften avvikles fra 01.01.2012.
Enstemmig vedtak.
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VEDTAK
Informasjonen i punktene 1. Konferanse om dyrevelferd, 3. Sluttrapporter fra prosjekter
administrert fra SLF, 4. Hesteforskningen, 6. Evalueringsrapport ”Ressursinnsatsen til
landbruks- og matrelatert FoU i 2009”, 7. Nyansettelser og pkt 8 Innkreving av
forsknignsavgift ved bortfall av matproduksjonsavgift tas til orientering.
Når det gjelder pkt. 2 Sluttrapporter fra prosjekter administrert fra NFR, ber styrene for FFL
og JA sekretariatet sammen med Norges forskningsråd om å gå gjennom disse for å sikre at
kvaliteten er tilfredsstillende. Styrene ønsker at det fra alle prosjekter skrives et sammendrag
av de viktigste resultatene på norsk.
Vedrørende pkt 5 anser styret det ønskelig med et møte med LMD så snart som mulig. Det
sendes brev til LMD der det utrykkes ønske om å få et kontaktmøte med LMD i forkant av
styremøtet 08.09.2011.

Sak F-28 /11 Orienteringssak - Sak vedtatt pr korrespondanse: Forslag til nye
vedtekter og endring i forskrift om forskningsavgift på
landbruksprodukter
MØTEBEHANDLING
Saken avgjort pr. korrespondanse 14.04.2011. Enstemmig vedtak.
VEDTAK
1. Styret viser til mottatte forslag til endringer i forskrift om forskningsavgift på
landbruksprodukter og tilhørende vedtekter. Styret har valgt å begrense sine
vurderinger til vedtektene, da det er disse som påvirker styrets arbeidsform.
Eventuelle merknader til forslaget til reviderte forskrifter forutsettes gitt av
medlemmenes respektive organisasjoner i den ordinære høringsrunden.
2.

Hovedtrekkene i forslaget til nye vedtekter innebærer en tettere kontakt mellom styret
for FFL og departementet. Styret ser positivt på dette.

3.

Styret ønsker fortsatt at midler ut over det som går til Nofima skal anvendes til
forskning i hele verdikjeden, men med hovedvekt på primærproduksjonen.

4.

Både i vedtektenes § 1 og § 4 er det lagt vekt på at styret for FFL skal bidra til en best
mulig samlet ressursutnyttelse av midler fra FFL, fra JA og fra Forskningsrådet.
Styret er enig i disse formålene. Styret vil i den sammenheng peke på betydningen av
å se kompetansebyggende prosjekter i FoU-institusjonene og bedriftsledede
innovasjonsprosjekter i sammenheng. Styret mener likevel at hoveddelen av midlene
fra FFL bør gå til bransjerettede og åpne prosjekter og at denne forutsetningen kan
ivaretas ved å føye til i hovedsak i vedtektsteksten. Vedtektenes formulering synes å
avskjære styrets mulighet til å støtte brukerstyrte prosjekter.

5.

Styret mener at den innarbeidede forkortelsen FFL bør synliggjøres i vedtektene.
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Styreleder gis fullmakt til å utdype ovennevnte punkter i eget brev til departementet
med utgangspunkt i saksutredningen.

Sak B-29 /11 Oppfølging av klimastrategi - jordbruk 2011
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Styrene for FFL og JA har vurdert rapporten ”Klimastrategi – jordbruk” og tar rapporten til
orientering. Videre vil styrene følge opp avdekkede forsknings- og utredningsbehov ved å
prioritere søknader innenfor tema jordbruksfaglige klimautfordringer i årets fellesutlysning
med forskningsprogrammet natur og næring.

Sak F-30 /11 Oppfølging av budsjett 2011 med regnskapstall
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Orientering om økonomisk situasjon for FFL og tidsplan for budsjett 2012 tas til etterretning.

Sak F-31 /11 Satser for forskningsavgift 2. halvår 2011
MØTEBEHANDLING
Satser for 1. halvår 2012 behandles på styremøtet 08.09.2011. Enstemmig vedtak i samsvar
med innstilling.
VEDTAK
Med hjemmel i § 3, jf. § 7, i forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter fastsettes
følgende satser for forskningsavgift med virkning fra 1. juli 2011:
Kjøtt
13
øre pr. kg
Melk
1,63 øre pr. liter
Korn
0,78 øre pr. kg
Egg
6,5 øre pr. kg
Honning
0,35 % av råvarepris
Frukt/grønt
0,35 % av råvarepris
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Sak F-32 /11 Forskningsavgift på importerte landbruksprodukter - endringer i
klassifiseringen av avgiftspliktige produkter
MØTEBEHANDLING
Notat av 05.05.2009 vedrørende harmonisering av avgiftsgrunnlag for forskningsavgift på
landbruksprodukter og matproduksjonsavgift var sendt ut elektronisk. Enstemmig vedtak i
samsvar med innstilling.
VEDTAK
Fondsstyret har med utgangspunkt i gjennomgangen av alle tollkapitlene i forhold til pålagt
forskningsavgift (FA) og med hjemmel i forskrift nr 410 om forskningsavgift på
landbruksprodukter av 06.04.2001, § 3, jf. §§ 4-6, vedtatt at produktene listet opp i tabellen i
saksutredningen ilegges avgift i tråd med oppsettet. Endringene trer i kraft 01.09.2011

Sak F-33 /11 Forskningsavgift på vegetabiler - beregningsgrunnlag for avgift
MØTEBEHANDLING
Ikrafttredelse for endringen ble endret til 01.01.2012. Enstemmig vedtak.
VEDTAK
1. Styret viser til brev datert 31.03.2000 fra daværende Statens næringsmiddeltilsyn
som konkluderer med at forskningsavgiften skal betales av netto oppgjør for
råvarene.
2. Styret har vurdert dette prinsippet i forhold til forskrift om forskningsavgift på
landbruksprodukter av 06.04.2001 nr 410, § 7, 2. ledd og føringer i Ot. prp.nr 84
(1969-70). I henhold til disse skal beregningsgrunnlaget for forskningsavgiften være
basert på brutto fakturagrunnlag.
3. På dette grunnlaget avvikles adgangen til å trekke fra utgifter til
frakt/pakking/sortering/emballasje før beregning av forskningsavgift på vegetabiler.
Endringen iverksettes med virkning fra 01.01.2012.

Sak F-34 /11 Søknad om midler til prosjekt - Kjøttbransjens fremtid og
muligheter - Nofima
MØTEBEHANDLING
Styret konstaterer at helseaspektet ligger i bunn for prosjektet. Enstemmig vedtak i samsvar
med innstilling.
VEDTAK
Styret har vurdert søknaden fra Nofima om midler til prosjektet Kjøttbransjens fremtid og
muligheter som i samarbeid med NILF skal gjennomføres med metoden Åpen innovasjon.
Styret vil peke på de gode erfaringene man har med prosjektet som ble gjennomført for korn/bakerbransjen med den planlagte innovasjonsmetoden. Styret er enig i at den norske
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kjøttbransjen står foran store utfordringer og at det er viktig å gripe fatt i disse fra ulike
innfallsvinkler. En av disse er gjennom det omsøkte prosjektet. I tillegg til formidling til
bedrifter og representanter for bransjen mener styret at formidling også til offentlige og
andre aktører i landbruks- og matvaresektoren er viktig. Styret er positiv til å medvirke til
gjennomføring av en slik bred formidling. På dette grunnlaget og med forbehold om fondets
inntekter innvilges prosjektet med 1 250 000 kroner for 2011 og 1 000 000 kroner for 2012,
til sammen 2 250 000 kroner. Det legges til grunn at Norsk Landbrukssamvirke og NHO Mat
og Drikke inviteres med i prosjektet på linje med KLF og NHO Mat og Bio. Styret legger
også til grunn at KSL-Matmerk inviteres med i prosjektet.

Sak J-35 /11 Søknad om JA midler: Verifisering av tiltrekkende planteluktfelle
for rognebærmøll
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Styret for JA har vurdert søknaden fra Bioforsk om midler til prosjektet Verifisering av
tiltrekkende planteluktfelle for rognebærmøll. Styret har ved vurderingen lagt vekt på at det
nå kan se ut som om man er svært nær en løsning med stor betydning for epledyrkingen. På
dette grunnlaget innvilges prosjektet inntil 600 000 kroner, fordelt med 100 000 kroner i
2011 og 250 000 i hvert av årene 2012 og 2013. Innvilget støtte må også dekke eventuell
merverdiavgift. Denne innvilgningen anses som sluttfinansiering for dette
forskningsprosjektet fra JAs side. Det legges til grunn at anvendte resultater fra prosjektet
skal komme næringsutøverne til gode.

