PROTOKOLL
fra
møte i Styrene for FFL og JA
fredag 08. juni 2012

Møtet ble satt kl. 08.00 og avsluttet kl 16.00.
Per Harald Grue, Knut Maroni, Trine Hasvang Vaag, Ann Merete Furuberg,
Jessica Kathle, Jan Egil Pedersen, Sigrid Helland
Siri Anzjøn (observatør NFR)
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Til stede:

Fra SLF:
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Forfall:

Aage Ramsfjell, Camilla Kielland, Kari Kolstad, Ragnhild Næverlid
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Saksliste:
Sak B-17/12 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.03.2012
Sak F-18 /12 Økonomisk status FFL juni 2012
Sak J-19 /12 Økonomisk - og prosjektoversikt forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)
per 01.06 12
Sak B-20 /12 Øvrige orienteringssaker til styrene for FFL og JA - juni 2012
Sak J-21 /12 Sluttrapport fra prosjektet 'Evaluering av Økobonden skal lykkes '
Sak J-22 /12 Ny vurdering av søknaden om midler til prosjektet kjøttproduksjon på geit og
landskapspleie
Sak B-23 /12 Redegjøring for de regionale forskningsfondene
Sak F-24 /12 Nye satser for forskningsavgift
Sak F-25 /12 Nofima- strategiske programmer - økonomisk rapport 2011
Sak F-26 /12 Nofima - nye strategiske programmer 2013-2016
Sak B-27 /12 Vurdering av skisser etter utlysning av FoU-midler for 2013 innen mat - og
miljøområdet
Sak B-28 /12 Samarbeid mellom FFL/JA og BIONÆR - videre arbeid
Sak B-29 /12 Fornyelse av samarbeidsavtalen med NFR
Sak B-30 /12 Møteplanlegging høsten 2012

Av tidsmessige årsaker ble ikke sakene F-18/12, J-19/12B-20/12 og B-21/12
behandlet. Sakene vil behandles per korrespondanse.
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Sak B-17 /12 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.03.2012
VEDTAK
Revidert protokoll fra møtet 14.03.2012 utsendt 28.03.2012 godkjennes.

Sak J-22 /12 Ny vurdering av søknaden om midler til prosjektet
kjøttproduksjon på geit og landskapspleie
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MØTEBEHANDLING
Saken er behandlet per korrespondanse.

øp

VEDTAK
Saken ble enstemmig vedtatt per korrespondanse den 03.05.2012. Styret tar saken til
orientering.

Sak B-23 /12 Redegjøring for de regionale forskningsfondene
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MØTEBEHANDLING
Sekretariatet redegjorde for de regionale forskningsfondene (RFF) med vekt på hvordan de
er organisert og tematisk fokus. Styret ønsker å unngå en uheldig fragmentering av
landbruksforskningen, og bidra til en større prioritering av vår sektor i regionene enn det er i
dag. Styret ønsker en gjensidig informasjon og at vi vurderer aktuelle former for samarbeid
og samspill med de regionale forskningsfond.

VEDTAK
Sekretariatet oversender informasjon til RFF om FFL/JA.
Sekretariatet legger fram en vurdering for styret om aktuelle former for samspill og
samarbeid med RFF

Sak F-24 /12 Nye satser for forskningsavgift
MØTEBEHANDLING
Sekretariatet redegjorde for at endelig fastsatt målpris på kjøtt medfører at satsen for
forskningsavgift på kjøtt må opprettholdes på 13,5 øre per kg.

VEDTAK
Med hjemmel i § 3, jf. § 7, i forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter fastsettes
følgende satser for forskningsavgift med virkning fra 1. juli 2012:
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Kjøtt 13,5 øre pr. kg
Melk 1,68 øre pr. liter
Korn 0,81 øre pr. kg
Egg 7 øre pr. kg
Honning 0,35 % av råvarepris
Frukt/grønt 0,35 % av råvarepris

Sak F-25 /12 Nofima- strategiske programmer - økonomisk rapport 2011
MØTEBEHANDLING
Styrets krav til rapportering fra Nofima for 2011 er nå oppfylt, med det innhold og innen de
frister som er forutsatt. Dette gjelder både faglig og økonomisk rapportering.
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VEDTAK
Styret for FFL godkjenner Nofima’s rapport om bruken av midler innvilget av FFL til
strategiske prosjekter i 2011.

Sak 26 /12 Nofima - nye strategiske programmer 2013-2016
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MØTEBEHANDLING

Med bakgrunn i de føringer som tidligere var lagt til grunn, samt et mål om høyest mulig
relevans, drøftet styret de innsendte skissene. Ut over dette ble notatet fra NFR av
21.05.2012 også lagt til grunn for drøftingen.

Fo

 Styret merket seg NFR’s merknader.
 Styret ønsker at innledningen til søknaden om nye strategiske programmer inneholder
en kort orientering om Nofimas og programmenes kunnskapsstatus. Den skal gi
informasjon om nytteverdien for brukerne og hvilken kunnskap som allerede er kjent
og således er basis for videre forskning.
 Styret er opptatt av at de strategiske programmene sikrer en langsiktig
forskerutdanning. Alle programmer må derfor inneholde et element om
forskerutdanning.
 Styret er opptatt av at Nofima har samarbeid med virksomheter som har spesiell
kompetanse innen klinisk forskning, slik at Nofima’s kjernevirksomhet plasseres
tydelig i forhold til andre kompetansemiljø.
 Styret forutsetter at Nofima’s kontakt med industrien sikrer kontakten med
næringslivet, samt at Nofima’s samarbeid med nasjonale og internasjonale
forskningsmiljø bidrar til relevant kvalitetssikring. Styrets oppfatning er at
oppnevning av referansegrupper ikke vil tilføre prosessen eller forskningsresultatene
noen ekstra gevinst.
 Styret mener det har vært en omfattende og betryggende prosess bak utarbeidelsen av
skissene. Prosessen har gitt forslaget til strategiske programmer en god forankring i
næringsaktørenes behov for kunnskap.
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VEDTAK
Styret viser til mottatte skisser til nye strategiske programmer for perioden 2013-2016 ved
Nofima. Styret viser også til Norges Forskningsråd’s vurdering av skissene, datert 21.5.2012.
Styret slutter seg til de faglige hovedprioriteringene i programstrategien.
I samsvar med dette inviteres Nofima til å fremme fullstendige søknader for alle temaene i
de mottatte skissene.
Styret legger til grunn at merknadene framkommet under dagens styremøte, samt
Forskningsrådets merknader reflekteres i de fullstendige søknadene.
Søknaden kan baseres på en ramme på 60 mill kr.
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Styret mener program 8 bør styrkes økonomisk og faglig , og utvides til også å omfatte økt
konkurransekraft i matindustrien. Når det gjelder program 5, synes styret de økonomiske
rammene for dette er noe høyt.
Styret gir sekretariatet fullmakt til å gå i dialog med Nofima om kravene til de endelige
søknader. NFR kan delta i denne dialogen.
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Sak B-27 /12 Vurdering av skisser etter utlysning av FoU-midler for 2013 innen
mat - og miljøområdet
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MØTEBEHANDLING
Det ble redegjort for sekretariatets prosess rundt skissehåndteringen inkludert samarbeidet
med NFR. Skissenes fordeling på bransje, fagmiljøer og hovedprioriteringene til FFL/JA ble
gjennomgått.
Det ble orientert om og lagt fram en oversikt over 13 forskningsskisser som er fremmet for
behandling i Bionær. Styret legger til grunn at det blir en god samordning mellom søknader
til FFL/JA og søknader til Bionær.
Et estimat for årets rammer for bevilgning ble presentert og lagt til grunn for det anbefalte
antallet KPN- skisser som inviteres til å fremme full søknad.
Søknadene ble lagt fram av sekretariatet og sortert etter relevans (A-D, og U). Styret
gjennomførte den endelige prioriteringen av skissene.
For en del skisser (både IPN og KPN) er det behov for å klarlegge hvilken ekstern
finansiering/egenfinansiering som kan godkjennes.
Styret ba sekretariatet om å legge fram forslag til en langtidsstrategi på møtet i oktober der også
aktuelle muligheter til utjevninger mellom år blir vurdert.
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VEDTAK
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KPN-skisser:
1. Skisser mottatt til fristen 30.04.2012 og som er markert med bokstaven A, inviteres til å
fremme fullstendig søknad til fristen 05.09.2012 med eventuelle forslag til justeringer for å
oppfylle formelle krav og etter innspill fra styret. Styret gir sekretariatet fullmakt til å gå i dialog
med søkerne om forståelsen av styrets innspill og vurderinger
2. Søknader basert på skisser markert med B, C eller D kan ikke forvente å bli prioritert.
3. Skisser innkommet etter fristen avvises
4. Styret legger til grunn at søknadene blir godt samordnet med søknader til Bionær
5. Prosjekter som bærer preg av å være utredningsprosjekter inviteres til å skrive full søknad til
et slikt prosjekt med endret budsjettramme til fristen 05.09.2012. Disse prosjekter er markert
med bokstaven U.
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IPN-skisser:
1. Skisser mottatt til fristen 30.04.2012 inviteres til å fremme fullstendig søknad til fristen
05.09.2012 med eventuelle forslag til justeringer for å oppfylle formelle krav og etter innspill fra
styret. 50% egeninnsats er et absolutt krav
2. Skisser innkommet etter fristen avvises
4. Prosjekter som bærer preg av å være utredningsprosjekter inviteres til å skrive full søknad til
et slikt prosjekt til fristen 05.09.2012
3. Den videre prosessen rundt IPN-skissene gjøres i samarbeid med BIONÆR for å sikre
hensiktsmessig bruk av de totale forskningsmidlene. Styret gir sekretariatet fullmakt til å gå i
dialog med BIONÆR/søkerne om forståelsen av styrets innspill og vurderinger.

Sak B-28 /12 Samarbeid mellom FFL/JA og BIONÆR - videre arbeid
MØTEBEHANDLING
Styrene gjennomgikk sine erfaringer etter møtet med BIONÆR den 22.05.2012. Det var ikke
merknader til det framlagte referatet fra møtet. Følgende momenter kom fram:
 Det er et behov for regelmessige møter av denne typen for utveksling av informasjon
og samordning av aktiviteter. Det er ønskelig at det holdes et nytt møte før BIONÆR
avslutter arbeidet med sin programplan.
 Møtene må ha en tydelig dagsorden som må være kommunisert på forhånd.
 Det ble uttrykt bekymring fra enkelte i styret for systemeffekten av BIONÆRs nye
praksis om finansiering av kun noen få, men store prosjekter innen hvert tema.

VEDTAK
Styrene for FFL/JA vil peke på at prioriteringene i Meld. St. nr 9 (2011-2012) har betydning
både for FFL/JA og BIONÆR. Meldingen fremmer økt prioritet til forskning, både for økt
matproduksjon og for å fremme konkurranseevnen i næringsmiddelindustrien. Forskningen
som finansieres av FFL/JA og BIONÆR er sentrale virkemidler for å styrke og videreutvikle
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landbruks-og matsektoren. God samordning av midlene i FFL/JA og BIONÆR er et viktig
virkemiddel for å dekke landbruksmeldingens kunnskapsbehov.
Styrene for FFL/JA vil presisere at styrenes ansvar for forskning som er finansiert med
fonds- og avtalemidler må ivaretas i tråd med lov og regelverk.
Styrene for FFL/JA ønsker å videreutvikle et godt samarbeid med BIONÆR. Styrene er
positive til en samfinansiering av felles utlyste IPN-prosjekter i 2012. Styrene mener en
utredning om husdyrforskning er et viktig samarbeidsområde, og gir tilslutning til
delfinansiering av utredningen fra FFL/JA. Det er avgjørende at utredningen gjennomføres
raskt slik at midler til husdyrforskning i BIONÆR kan lyses ut tidlig i 2013.
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Felles tiltak mellom FFL/JA og BIONÆR for å forbedre forskningsformidlingen bør drøftes
og settes i verk så snart det er mulig. I dette inngår også å opprette hensiktsmessige arenaer
for kommunikasjon mellom brukere og forskere. Både FFL/JA og BIONÆR bør arbeide for
å styrke rekrutteringen og forskningskompetansen.
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Sekretariatet i samråd med styreleder gis fullmakt til å følge opp vedtaket og finne praktiske
løsninger.
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Sak B-29 /12 Fornyelse av samarbeidsavtalen med NFR
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VEDTAK
Styrene for FFL/JA går inn for at samarbeidsavtalen med NFR bør ajourføres og fornyes. Et
utkast til ny avtale bør behandles seint i 2012 eller tidlig i 2013. I tråd med styrets
intensjoner om et mer formalisert samarbeid bør en fornyet avtale inneholde et punkt om
årlige kontaktmøter, både administrativt og mellom styret for FFL/JA og relevante styrer i
NFR.

Sak 30 /12 Møteplanlegging høsten 2012
VEDTAK
Styremøtet i oktober fastsettes til den 25. og 26. oktober.
Møtet den 25. oktober holdes i Landbruks-og matdepartementet kl 9-16 og kombineres med
kontaktmøte med LMD.
Møtet den 26. oktober holdes i SLF kl 8-14.

