PROTOKOLL
fra
møte i styrene for FFL og JA
torsdag 08. september 2011 kl. 10.00
i
Statens landbruksforvaltning

I forkant av styremøtet ble det holdt et møte med LMD fra 10:00 til 12:00. Styremøtet startet
med en orientering fra NFR, jf B-43/11.
Til stede:

Per Harald Grue, Berit Hundåla, Ann Merete Furuberg, Knut Maroni, Jens
Strøm (til og med sak B-43/11),, Ann-Elise Hildebrandt, Jessica Kathle, Siri
Anzjøn (observatør Norges forskningsråd)

Forfall:

Grete Andreassen og Sigrid Helland (for begge møtte vararepresentanter)

Fra SLF:

Anders Leine, Ragnhild Næverlid, Aage Ramsfjell, Camilla Kielland

Saksliste:
Sak B-36 /11 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2011 ……………………………...2
Sak J- 37 /11 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler
over jordbruksavtalen pr 01.09.2011 …………………………………………2
Sak F-38 /11 FFL - økonomisk status august 2011 …………………………………………2
Sak F-39 /11 Satser for forskningsavgift 1. halvår 2012 ……………………………………3
Sak B-40 /11 Øvrige orienteringssaker til styrene for FFL og JA til møtet 08.09.2011 ……3
Sak B-41 /11 Prioritering av forskningsmidler ……………………………………………..3
Sak F-42 /11 Overføring av ansvar for innkreving av forskningsavgift fra Mattilsynet ……4
Sak B-43 /11 Oppfølging av møtet med LMD og orienteringen fra NFR …………………..4
Sak J- 44 /11 Søknad om midler til å ajourføre og vedlikeholde holosmodellen for beregning
av klimagasser fra landbruket - Universitetet for miljø- og biovitenskap ……5

Statens landbruksforvaltning

Side: 2 av 5

Sak B-36 /11 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.2011
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
Protokollen fra møtet 14.06.2011 godkjennes

Sak J-37 /11 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over
jordbruksavtalen pr 01.09.2011
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten pr. 01.09.2011, oversikten over inndratte
midler og bevilgningsstrategien for forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til
orientering.

Sak F-38 /11 FFL - økonomisk status august 2011
Forslag til vedtak:
Orientering om økonomisk situasjon for FFL tas til etterretning.
MØTEBEHANDLING
Det ble gjort følgende enstemmige vedtak:
VEDTAK
Informasjonen om den økonomiske situasjonen for FFL tas til orientering. På neste
styremøte 27 oktober, inviteres Nofima til å gi en status både om den kortsiktige og
langsiktige situasjonen., herunder prosessen med nye strategiske prosjekter

Statens landbruksforvaltning

Side: 3 av 5

Sak F-39 /11 Satser for forskningsavgift 1. halvår 2012
MØTEBEHANDLING
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. januar 2012:
Kjøtt
13,5 øre pr. kg
Melk
1,66 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

Sak B-40 /11 Øvrige orienteringssaker til styrene for FFL og JA til møtet
08.09.2011
MØTEBEHANDLING
Styret ba om at sekretariatet tar kontakt med prosjektlederne angående oppfølging av
sluttrapportene for populærvitenskapelig presentasjon.
Enstemmig vedtatt i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Informasjonen i punktene 1- 4 tas til orientering.

Sak B-41 /11 Prioritering av forskningsmidler
MØTEBEHANDLING
Det var tilslutning til den tentative timeplanen for prioritering av forskningsmidler i 2013
satt opp i saksinnstillingen med unntak av møtene i mai som ble noe forskjøvet:
Innhenter innspill fra næringsaktører
Frist for næringsaktørenes skriftlige innspill
Utsending av sakspapirer til styremøtet
Styremøte FFL/JA- prioriteringer utlysing
Utlysingsdato NFR og SLFs nettsider
Frist for levering av skisser
Utsending av sakspapirer til styremøte
Styremøte FFL/JA-skissebehandling
Tilbakemelding til søkere innen
Søknadsfrist i NFRs system
Enstemmig vedtatt i samsvar med innstilling.

november 2011
14. februar 2012
28. februar (to uker etter)
6.mars (en uke etter)
13. mars (en uke etter)
21. april (5,5 uker fra utl)
16. mai (4 uker fra skissefrist)
24. mai (ca 1 uke etter)
14.juni (ca 5 uker etter)
ca. 1. september
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VEDTAK
Med grunnlag i tidligere års erfaringer bes SLF forberede et opplegg for innhenting av
forslag til prioriterte temaer, utlysning og prosjekthåndtering tilsvarende opplegget i 2010.
Nødvendige avklaringer gjøres med NFR.

Sak F-42 /11 Overføring av ansvar for innkreving av forskningsavgift fra
Mattilsynet
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtatt i samsvar med innstilling
VEDTAK
Med hjemmel i § 9 i Forskriften om forskningsavgift på landbruksprodukter, legges ansvaret
for innkreving av forskningsavgifter på vegetabiler, samt honning og reinsdyrkjøtt til Statens
landbruksforvaltning fra 01.01.2012. SLF anmodes om å etablere effektive rutiner for dette.
Ressursmessige konsekvenser tas i 2012 innenfor den administrative rammen i budsjettet.
Eventuelle budsjettmessige endringer legges fram for styret ved budsjettmessige justeringer i
2012 eller senest når budsjettet for 2013 skal behandles

Sak B-43 /11 Oppfølging av møtet med LMD og orienteringen fra NFR
MØTEBEHANDLING
Styreleder orienterte om FFL og JA sin virksomhet.
LMD v/Kirsti Gustad og Svein Knutsen orienterte om de nye vedtektene. De signaliserte
videre at første kontaktmøte holdes på nyåret 2012 og at dagsorden for møtet settes opp i
samarbeid. LMD pekte på at at formidling og profilering er noe som bør være tema på hvert
kontaktmøte.
Kristin Danielsen orienterte styret om NFR sitt nye satningsområde. Bioøkonomi. Kristin
Danielsen ytret også ønsker om kontakt og samarbeide mellom NFR og FFL/JA. Kristin
Danielsens orientering følger protokollen som vedlegg.
Styrets oppfølging ble vedtatt på bakgrunn av diskusjonen i styremøtet.
VEDTAK
Styret er glad for NFRs invitasjon til kontakt og samarbeid om strategiske prosesser. Styret
anser det som ønskelig at både sekretariatet og styret deltar i de videre diskusjoner. NFR
inviterer FFL/JA til videre diskusjoner
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Sak 44 /11 Søknad om midler til å ajourføre og vedlikeholde holosmodellen for
beregning av klimagasser fra landbruket - Universitetet for miljø- og
biovitenskap
Forslag til vedtak:
Styret for JA har vurdert søknaden fra Institutt for husdyrbruk og akvakultur ved UMB om
midler til videreføring og ajourføring av HOLOSmodellen som ble utviklet i prosjektet
Implementering av en gardsnivåmodell for å beregne klimautslipp. Styret mener at modellen
kan spille en sentral rolle i det videre arbeid med å redusere utslippet av klimagasser fra
jordbruket. På det grunnlaget imøtekommes søknaden med til sammen 800 000 kroner for
perioden 01.07.2012 til 31.12.2014, fordelt med 150 000 kroner i 2012, 325 000 kroner i
2013 og 325 000 kroner i 2014.
MØTEBEHANDLING
Styret er positive til søknaden, men ønsker at referansegruppen utvides med en representant
fra Norges Bondelag og en representant fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Det ble gjort følgende enstemmige vedtak:
VEDTAK
Styret for JA har vurdert søknaden fra Institutt for husdyrbruk og akvakultur ved UMB om
midler til videreføring og ajourføring av HOLOSmodellen som ble utviklet i prosjektet
Implementering av en gardsnivåmodell for å beregne klimautslipp. Styret mener at modellen
kan spille en sentral rolle i det videre arbeid med å redusere utslippet av klimagasser fra
jordbruket. Styret ønsker også at referansegruppen utvides med en representant fra Norges
Bondelag og en representant fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
På det grunnlaget imøtekommes søknaden med til sammen 800 000 kroner for perioden
01.07.2012 til 31.12.2014, fordelt med 150 000 kroner i 2012, 325 000 kroner i 2013 og 325
000 kroner i 2014.

