PROTOKOLL
fra
møte i Styrene for FFL og JA
onsdag 25. januar 2012
i
Landbruks- og matdepartementet (LMD)

Møtet ble satt kl. 10.00. Styremøtet ble avholdt i møterom D2521 i LMD. Fra kl. 13.00 til
15.00 ble det avholdt kontaktmøte med LMD (eget referat). Styremøtet fortsatte etter
kontaktmøtet frem til kl.15.30.
Til stede:

Per Harald Grue, Trine Hasvang Vaag, Ann Merete Furuberg, Jessica Kathle,
Knut Maroni, Sigrid Helland, Ann-Elise Hildebrandt, Siri Anzjøn (observatør
Norges forskningsråd)

Forfall:

Jan-Egil Pedersen

Fra SLF:

Reidar Olsen, Aage Ramsfjell, Ragnhild Næverlid, Kari Kolstad (tiltrer 19
mars), Camilla Kielland
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Godkjenning av protokoll fra møtet 01.12.2011

MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtatt som innstilt.
VEDTAK
Revidert protokoll fra møtet 01.12.2011, utsendt 21.12.2011, godkjennes.
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Oppstart av styrene FFL/JA 2012

MØTEBEHANDLING
Styret justerte sin møteplan for 2012, noe som også førte til en endring av fristen for å sende
inn skisser. Jf. også tidligere vedtak i sak B-41/11 og sak B-61/11
VEDTAK
Informasjon gitt ved oppstarten av ny funksjonsperiode 2012-2015 for styrene for FFL og JA
tas til orientering. Møteplan og frister justeres som vist nedenfor:
Styremøte FFL/JA : 14.mars (tidligere fastsatt møtetidspunkt 8. mars slettes)
Frist for levering av skisser: 30. april
Styremøte FFL/JA 8. juni (tidligere fastsatt møtetidspunkt 24. mai slettes)

Sak J-3 /12 Økonomi- og prosjektoversikt forskningsmidler over
jordbruksavtalen per 120112
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtatt som innstilt
VEDTAK
Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten og bevilgningsstrategien for
forskningsmidler over jordbruksavtalen tas til orientering.
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Økonomisk status FFL - januar 2012

MØTEBEHANDLING
Styret er fornøyd med at den økonomiske situasjonen er stabilisert.
VEDTAK
Den økonomiske oversikten for FFL tas til orientering. Overskudd 2011 tilføres
egenkapitalen. Styret konstaterer at egenkapitalen ligger nå på knapt 14% pr. 1.1. 2012.
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Øvrige orienteringssaker til styrene for FFL og JA 2012

MØTEBEHANDLING
Styrene ønsker å bli nærmere informert om hesteforskningens status.
VEDTAK
Informasjonen i punktene 1- 8 tas til orientering. Oppsummering av situasjonen til
hesteforskningen gis på et senere styremøte i 2012.
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Arbeidsseminar Forskning 29.2 2012

MØTEBEHANDLING
Styrene ønsker at primærnæringen holder et innledende foredrag på seminaret.
Målet om å skape en møtearena bør presiseres, så det blir tydelig at dette seminaret inngår i
beslutningsprosessen. Gruppearbeidet synes å være ambisiøst, og arbeidsmengden bør
reduseres.. Styrene ønsker også at gruppearbeid 2 tas før gruppearbeid 1. Det bør foretas en
enkel evaluering av arbeidsseminaret.
VEDTAK
Mål, program og gruppearbeid for forskningsseminaret 29.2.2012 endres etter innspill fra
styrene. Styremedlemmene fordeles i gruppene som observatører. Evalueringsskjema
utarbeides.
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Søknad om støtte til prosjektet ”Reduksjon av N20-utslipp og
CO2-fangst i landbruk ved bruk av olivin”

MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtatt som innstilt
VEDTAK
Statens landbruksforvaltning tilrår at styret for JA gjør følgende vedtak
Styret for JA har vurdert søknaden fra UMB om midler til prosjektet ”Reduksjon av N20utslipp og CO2-fangst i landbruk ved bruk av olivin”. Styret mener prosjektet kan spille en
rolle i oppfølging av FoU-prioriteringene i Prop. 39 (2008-2009) Klimautfordringene–
landbruket en del av løsningen. Styret mener at forprosjektet kan lede til en søknaden om et
næringsrelevant forskningsprosjekt, og aktører fra landbruket bør være med i utformingen
av en slik søknad. På det grunnlaget imøtekommes søknaden med til sammen 908 000
kroner for 2012.
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Revidert prosjektsøknad Geit og landskapspleie

MØTEBEHANDLING
Styret er positive til prosjektet, men er skeptiske til å innvilge penger da det ikke fremgår av
søknaden om hvordan få til en økt etterspørsel av kjekjøtt. Styret mener det ikke er nok å se
på om endring av klassifisering av slakt av kje som har gått på beite er et godt nok tiltak.
Styret kan vurdere søknaden på nytt hvis prosjektet får en samarbeidsavtale med en kjøper
av kjekjøtt som ønsker å kjøpe dette til en interessant pris og bruke det i profilering av
spesialiteter fra norsk landbruk.
VEDTAK
Søknaden avslås i nåværende form. Styret er positive til prosjektet, men ser det som ønskelig
at det omfatter også den delen av verdikjeden som omfatter forbrukerleddet. En eventuell ny
søknad må inneholde en forpliktende samarbeidsavtale med en avtager av kjekjøtt /
interessenter innen omsetning av kjekjøtt.

