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Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak B-52 /11 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.10.2011
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Revidert protokoll fra møtet 27.10.2011 utsendt 10.11.2011 godkjennes.

Sak F-53 /11 Økonomisk status FFL
MØTEBEHANDLING
SLF orienterte i tillegg til saksframlegget, muntlig om økonomisk status pr 30.11.2011.
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Den økonomiske oversikten per 21.11.2011 og den muntlige orienteringen per 30.11.2011
tas til orientering.

Sak B-54 /11 Øvrige orienteringssaker til styrene for FFL og JA 01.12.2011
Forslag til vedtak
Statens landbruksforvaltning foreslår at Styrene for FFL og JA gjør følgende vedtak:
Informasjonen i punktene 1- 9 tas til orientering.
MØTEBEHANDLING
Punkt 4 - Styret er tilfreds med administrasjonens foreløpige arbeid. Styret ønsker at
administrasjonen legger fram et forslag til vedtak om fremtidig publisering i løpet av 2012.
VEDTAK
Informasjonen i punktene 1- 9 tas til orientering. Styret ønsker at administrasjonen i løpet av
2012 forbereder en sak og et forslag til vedtak om fremtidig formidling.
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Sak J-55 /11 Vedtak om tildeling av midler til planteforedling for 2012
SLF foreslår følgende vedtak:
Styret mener at planteforedlingsforskning er viktig for landbruket og ønsker å støtte opp om
grunnleggende kunnskap om norsk plantemateriale. Styret forutsetter at Graminor går inn
med en tilsvarende sum per år som JA styret vedtar og at Graminor leverer en strategisk plan
til SLF innen 01.03.2012. Denne planen inneholder kravene nevnt i innstillingen. Med dette
forbeholdet, vedtar styret at Graminor får en ramme på 2 mill. kroner per år fra 2012-2015.
1.

Styret har diskutert viktigheten av finansiering av forskning til planteforedling og
kommet frem til at en grunnleggende kunnskap om norsk plantemateriale er viktig og
at Graminor er institusjonen som fortsatt bør ha et forskningsprogram finansiert fra
JA.

2.

Det avsettes 2 mill kr til forskningsprogrammer i 2012.

3.

Styret er innstilt på å utvide rammebevilgningen til å gjelde fra 2012 til 2015,
forutsatt at Graminor går inn med en tilsvarende sum i 2012 til 2015, og at Graminor
leverer en strategisk plan til SLF innen 01.03.2012.

4.

Styret forutsetter at Graminor tilpasser de strategiske programmer for 2012 til 2015
slik at populærvitenskapelig framstilling og oppbygging av nødvendig vitenskapelig
kompetanse inngår i programmene.

5.

Krav til Strategisk programplan: slik som beskrevet i innstilling

6.

Krav til årsrapportering: slik som beskrevet i innstilling

MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling, men med noen språklige endringer. I tillegg er krav
fra innstillingen til strategisk programplan og årlig rapportering inkludert i vedtaket.
VEDTAK
Styret mener at planteforedlingsforskning er viktig for landbruket og ønsker å støtte opp om
grunnleggende kunnskap om norsk plantemateriale. Styret forutsetter at Graminor går inn
med en tilsvarende sum per år som JA styret vedtar og at Graminor leverer en strategisk plan
til SLF innen 01.03.2012. Denne planen inneholder kravene nevnt i innstillingen. Med dette
forbeholdet, vedtar styret at Graminor får en ramme på 2 mill. kroner per år fra 2012-2015.
1.

Styret har diskutert viktigheten av finansiering av forskning til planteforedling og
kommet frem til at en grunnleggende kunnskap og utvikling av om norsk
plantemateriale er viktig og at Graminor er institusjonen som fortsatt bør ha et
forskningsprogram finansiert fra JA.

2.

Det avsettes 2 mill kr til foredlingsforskning i 2012.
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3.

Styret er innstilt på å utvide rammebevilgningen til å gjelde fra 2012 til 2015,
forutsatt at Graminor går inn med en tilsvarende sum i 2012 til 2015, og at Graminor
leverer en strategisk plan til SLF innen 01.03.2012.

4.

Styret forutsetter at Graminor tilpasser de strategiske programmer for 2012 til 2015
slik at populærvitenskapelig framstilling og oppbygging av nødvendig vitenskapelig
kompetanse inngår i programmene.

5.

Krav til Strategisk programplan:
•
hvordan planlegges formidling til brukere og andre aktører
•
hvordan synliggjøre kilden til støtte

6.

Krav til årsrapportering: slik som beskrevet i innstilling
•
Felles oversikt over prosjekter med støtte fra JA
•
Hvor stor andel av Graminor sin forskning dekkes av JA midler, både direkte
fra SLF og via NFR.
•
Hva er status på igangsatte forskningsprosjekter
•
Hvor mye av pengene dekker egenandeler i andre prosjekter
•
Hvordan resultater har blitt formidlet til brukere
•
Hvor stor er Graminor sin egenandel i prosjekter

Sak J-56 /11 Prosjektsøknader for oppstart i 2012 etter fellesutlysning av midler
med forskningsprogrammet Natur og Næring
Forslag til vedtak:
Utformes i møtet.
MØTEBEHANDLING
Sekretariatet orienterte om at på programstyremøtet for Natur og næring den 29.11.2011, ble
prosjekt nr 1 og 2, med forbehold om innvilgelse av JA midler, innvilget. Styret sluttet seg til
valget av disse prosjektene. Styret ønsket å bevilge midler til et prosjekt i tillegg.
VEDTAK
1. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak innvilges midler fra JA til de 3 prosjektene
listet opp nedenfor.
1-NFR nr: 21567. IPN. Tittel: Intensified harvesting of forests - implications for
enterprises related to wild and domestic ungulates (Økt uttak av trevirke i den boreale
barskogen - konsekvenser for næringer relatert til ville og tamme klauvdyr.)
Ansvarlig institusjon: Bioforsk Økologisk, Tingvoll gard. Totalt har prosjektet en
ramme på 5 941 000kr. Innvilget 350 000 kr per år i 2012, 2013 og 2014. Resterende
beløp dekkes av progammet Natur og næring i NFR.
2-NFR nr: 215935. KPN. Tittel: Innovativ utnyttelse av aske fra trevirke for økt
verdiskapning og bærekraftig skogbruk. Ansvarlig institusjon: Bergene Holm A/S.
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Totalt er rammen på 2 500 000. Innvilget fra JA er 500 000 kr per år i 2012, 2013 og
1014. Resterende beløp dekkes av progammet Natur og næring i NFR.
3- NFR nr: 216611. Tittel: Documentation of energy production and GHG emissions
in a farm level biogas plant digesting animal manure and various types of fish waste
(Dokumentasjon av energiproduksjon og klimaeffekt i et gårdsbasert biogassanlegg
for husdyrgjødsel og ulike typer fiskeavfall (BIOGASDOK)). Ansvarlig institusjoen,
Bioforsk Økologisk, Tingvoll gard. Totalt er rammen på 775 000. Innvilget fra JA er
kr 490 000 for 2012, og kr 285 000 for 2013. Disse midlene tas fra JA-midler satt av
til utredninger.
2- Øvrige prosjekter som har søkt JA om midler, er avslått.
3- Styreleder gis fullmakt til å drøfte nødvendige praktiske tillempninger med
leder/nestleder i programmet Natur og næring.

Sak B-57 /11 Vurdering av søknaden fra Forskningsrådet om bidrag til videre
finansiering av Miljø 2015 i 2012-2016
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styrene å gjøre følgende vedtak:
Styret for JA og styret for FFL har vurdert søknaden fra Norges forskningsråd om bidrag til
finansieringen av forskningsprogrammet Miljø 2015. Begge styrene støtter opp om
kollektive forskningsmidler fra landbrukssektoren til programmet. Styret er positive til
programmet og den helhetlige tankegangen, men savner tegn på brukermedvirkning fra
landbruksnæringen. Et tettere samarbeid med næringen vil styrke tilliten til et overordnet
forskningsprogram, men også bedre kvaliteten til prosjektene.
I dagens situasjon støtter FFL og JA allerede opp om tema FORURENS i gjennom andre
programmer i Forskningsrådet, og styret for FFL og JA ønsker å redusere sin økonomiske
støtte i den nye søknaden.
Styret krever at programmet mottar en dokumentasjon om samarbeid med næringsaktører i
landbruket, og at styret mottar en årlig rapport på status, og evt. foreløpige resultater, på
prosjektene innen temaområdet LAND og FORURENS. Dette er en forutsetting for at
rammebevilgningen blir videreført ut innvilgningsperioden. Hvis det er prosjekter der en
dokumentasjon ikke er mulig, ønsker styret en redegjørelse for årsaken til dette.
Videre ønsker styret at det opprettes et samarbeid med kommunikasjonsavdelingen til NFR
og SLF, slik at en får et økt fokus på formidling av resultater fra Miljø 2015
Styret for JA innvilger inntil 10 mill. kroner til temaområdet LAND, 1 mill. kroner til
temaområdet FORURENS for perioden 2012-2014, fordelt som nevnt i tabell 2 i
innstillingen. Styret for FFL innvilger inntil 2.5 mill. kroner til temaområdet FORURENS
for perioden 2012-2014, fordelt som nevnt i tabell 2 i innstillingen.
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Midlene gis som en rammebevilgning og kan dekke inntil 60 % av innvilget beløp til
prosjekter som er relevante for landbrukssektoren. Bruken av midlene rapporteres årlig.
MØTEBEHANDLING
Styrene støtter innstillingen, men reduserer innvilgningen med noe mer enn det som var
innstilt. Videre er det noen endringer i teksten på vedtaket.
VEDTAK
Styret for JA og styret for FFL har vurdert søknaden fra Norges forskningsråd om bidrag til
finansieringen av forskningsprogrammet Miljø 2015. Begge styrene støtter opp om
kollektive forskningsmidler fra landbrukssektoren til programmet. Styrene er positive til
programmet og den helhetlige tankegangen, men mener brukermedvirkning fra
landbruksnæringen ikke er god nok. Et tettere samarbeid med næringen vil styrke tilliten til
et overordnet forskningsprogram, men også bedre kvaliteten på prosjektene.
FFL og JA støtter allerede opp om tema FORURENS gjennom andre programmer i
Forskningsrådet, og styrene for FFL og JA ønsker å redusere sin økonomiske støtte i den nye
søknaden.
Styrene ønsker å motta en dokumentasjon om prosjektenes samarbeid med næringsaktører i
landbruket, og at styrene mottar en årlig rapport på status, og evt. foreløpige resultater, på
prosjektene innen temaområdet LAND og FORURENS. Dette er en forutsetning for at
rammebevilgningen blir videreført ut innvilgningsperioden. Hvis det er prosjekter der slik
dokumentasjon ikke er mulig, ønsker styrene en redegjørelse for årsaken til dette.
Videre ønsker styrene at SLF, i samarbeid med Forskningsrådet, bidrar aktivt til økt fokus på
formidling av resultater fra Miljø 2015
Styret for JA innvilger inntil 8,5 mill. kroner til temaområdet LANDsamt 1 mill. kroner til
temaområdet FORURENS for perioden 2012-2014, fordelt som vist i tabellen nedenfor.
Styret for FFL innvilger inntil 2.5 mill. kroner til temaområdet FORURENS for perioden
2012-2014, fordelt som vist i tabellen nedenfor.
Styrene legger til grunn at brukermedvrikning fra næringsaktører forbedres vesentlig.
Midlene gis som en rammebevilgning og kan dekke inntil 60 % av innvilget beløp til
prosjekter som er relevante for landbrukssektoren. Bruken av midlene rapporteres årlig.
Innvilgning:
Temaområde
LAND
FORURENS
FORURENS
SUM

Finansieringskilde Beløp 2012 Beløp 2013 Beløp 2014
SUM
Avtalemidler
1 000
3 000
4 500
8 500
Avtalemidler
500
0
500
1 000
Fondsmidler
0
2 500
0
2 500
1 500
5 500
5 000
12 000
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Sak B-58 /11 Mat-/miljøområdet- Prosjektsøknader på reservelista fra 2010
Forslag til vedtak
SLF tilrår styrene for FFL og JA å gjøre følgende vedtak:
1. Med forbehold om departementets godkjenning av årsbudsjettet for FFL for 2012, og
videre forbehold om Stortingets budsjettvedtak og framtidige inntekter til FFL
innvilges midler fra FFL/JA til prosjekter listet opp i kategori A. Av innvilget beløp
dekker FFL 69% og JA 31 %.
2. Kategori B inneholder prosjekter på venteliste.
3. Øvrige prosjekter som har søkt FFL/JA om midler, er avslått. Disse er listet opp i
kategori C.
Endelig vedtak utformes i møtet.
MØTEBEHANDLING
Av B- prosjekter, ble 4 flyttet opp til A, 2 av de i BIP (207586 og 207792) og 2 av KMP
(207811 og 207700). Videre ble 2 av KMP prosjektene flyttet ned til B- lista (207766 og
207803). Utover det ble ordlyden i vedtaket endret noe da budsjettet er godkjent av
departementet samt at det ble en liten endring i prosentfordelingen mellom FFL og JA.
VEDTAK
1. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak og framtidige inntekter til FFL,
innvilges midler fra FFL/JA til prosjekter listet opp i kategori A. Av innvilget beløp
dekker FFL 75% og JA 25 %.
2. Øvrige prosjekter som har søkt FFL/JA om midler, er avslått. Disse er listet opp i
kategoriene B og C.

Sak B-59 /11 Program for bionæringer i NFR - foreløpig programplan
SLF foreslår følgende vedtak:
Utformes i møtet.
MØTEBEHANDLING
Styrene støtter seg til notatet fra styrets leder Per Harald Grue som ble sendt til NFR den
22.11.2011. Styret slutter seg til notatet. Styret fikk fremlagt programplanen slik den ble
vedtatt av divisjonsstyret i NFR den 30.11.2011. Styret savner fremdels klare målsetninger
for programmet slik som det står nevnt i notatet.
VEDTAK
Styret slutter seg til notatet fra styrets leder Per Harald Grue som er oversendt NFR
22.11.2011, og anser det som viktig at de foreslåtte målsetningene innarbeides i det nye
BIONÆRprogrammet.
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Sak F-60 /11 Endelig-Søknad om dispensasjon for matproduksjons og
forskningsavgift - Novartis Norge AS
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Med hjemmel i Forskrift 2001-04-06 nr 410: Forskrift om forskningsavgift på
landbruksprodukter, gir styret fritak fra bestemmelsen om forskningsavgift til Novartis
Norge AS ved import av produktene Nicotinell Mint 1 mg og Nicotinell Mint 2 mg når de
anvendes til legemidler. Fritaket gis fra dags dato.

Sak B-61 /11 Styrene for FFL og JA- møtedatoer i 2012
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styrene for FFL og JA å gjøre følgende vedtak:
Det fastsettes følgende møtedatoer for 2012:
Tidspunkt
Tirsdag 24.1.2012 9:00-15:00

Tema
Søkes tilpasset dato for kontaktmøte LMD

Torsdag 29.2.2012 9:00-16:00

Seminar/dialogmøte– prioriteringer av
forskningstemaer 2011- søkes tilpasset med
NFR
Prioriteringer av forskningstemaer 2011
Behandling av skisser.Endring av avgifter
(kun ved behov)
Rapport Nofima 2012.Tildeling Nofima
2013. Budsjett FFL. Endring av avgifter
(kun ved behov)
Innvilgning av søknader etter årets
utlysning av midler.

Torsdag 8.3.2012 kl 10:00 –15.00
Torsdag 24.5.2012 kl 9:00 – 16.00
Torsdag 25.10.2012 kl 9:00- 16.00
To dagers møte lunsj til lunsj
Torsdag 29.11- fredag 30.11 2012

MØTEBEHANDLING
Det ble noen endringer i foreslåtte møtedatoer På grunnlag av drøfting med NFR må
administrasjonen så snart som mulig sende ut invitasjonsbrev om seminar i februar og
bestille hensiktsmessig lokale.
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VEDTAK
Det fastsettes følgende møtedatoer for 2012:
Tidspunkt
Onsdag 25.1.2012 10:00 -15:00

Tema
Kontaktmøte med LMD fra kl 12.00.

Onsdag 2 9.2.2012 9:00-16:00

Seminar/dialogmøte– prioriteringer av
forskningstemaer 2013 - søkes tilpasset med
NFR
Prioriteringer av forskningstemaer 2011
3
Behandling av skisser.Endring av avgifter
(kun ved behov)
Rapport Nofima 2012.Tildeling Nofima
2013. Budsjett FFL. Endring av avgifter
(kun ved behov)
Innvilgning av søknader etter årets
utlysning av midler.

Torsdag 8.3.2012 kl 10:00 –15.00
Torsdag 24.5.2012 kl 9:00 – 16.00
Torsdag 25.10.2012 kl 9:00- 16.00
To dagers møte lunsj til lunsj
Mandag 3.12.2012 Tirsdag 4.12.2012

