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Sak B-16 /13 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.03.2013
MØTEBEHANDLING
Ingen kommentarer fra styrene.
VEDTAK
Revidert protokoll fra møtet 8. mars, sendt ut 19.03.2013, godkjennes.

Sak F-17 /13 Økonomisk status FFL
MØTEBEHANDLING
Da nytt system er under innføring i SLF (FIX), er tallene oppdatert kun t.o.m. februar. Når
tallene for mars foreligger ettersendes de til styret.
Gjeldende prognoser sier at det blir noe mindre inntekter enn budsjettert fra innenlandsproduksjon i 2013. Importinntektene ser ut til å bli større enn budsjettert. Inkluderer vi
endringene i målpris fra 1.juli, vil man anta en prognosert økning i inntekter på ca 1.6 mill kr
i 2013. Dvs at det kan innvilges noe mer enn 17 mill kr til nye prosjekter i 2014.
Det er avsatt 2.1 mill til utredninger i 2013.
Ønsket egenkapital (ca 14-21 mill) legges inn i langtidsstrategi-arket til neste styremøte.
Styret ønsket å vite årsaken til økning i importinntekter utover det budsjetterte.
VEDTAK
Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten og bevilgningsstrategien for FFL tas til
orientering. En eventuell budsjettjustering 2013 behandles på styremøtet i oktober.

Sak J-18 /13 Økonomisk status JA per 01.05.2012
MØTEBEHANDLING
Det er avsatt 2 mill til utredninger i 2013. Det er avsatt 53 mill over jordbruksoppgjøret for
2014.

VEDTAK
Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten og bevilgningsstrategien for
forskningsmidler over jordbruksavtalen tas til orientering.
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Sak B-19/13 Øvrige orienteringssaker per 01.05.2013
MØTEBEHANDLING
1. Revidert samarbeidsavtale med NFR
• Kan behandles i september og legges fram for styret da.
2. Nettnyheter
• 27 nettnyheter hittil i år
3. Møter
• SLF på vegne av FFL/JA har deltatt og bidratt med presentasjoner på
seminarene ’Grønn forskning Midt-Norge’, ’Strukturendringer i landbruket’,
’Grunnlag for prioritering av områder for nydyrking’. De to siste ble avholdt
hos SLF. FFL/JA finansierer disse prosjektene.
4. Korn – forprosjekt: Fra utredning til handling
• Bioforsk koordinerer arbeidet der AgriAnalyse, NILF, NLR og kornbønder er
med. NFR er med og delfinansierer. Workshop skal arrangeres 13-14.juni.
Rapporten skal også være en søknad til et større utviklingsprosjekt for å løse
viktig flaskehalser som identifiseres i dette prosjektet.
5. Møteplan.
• Møtedatoer for resten av 2013 er:
• 5.september.
• 16-17.oktober. En-dagsmøte kan vurderes
• 11.desember. En-dagersmøte lang dag.
6. Hesteforskning – status
• Siri Anzjøn orienterte om status hesteforskning. JA har bevilget 2 mill/år fra
2010-2013. Tilsvarende beløp har vært bevilget fra Rikstoto og Bionær
(Natur og næring). Bionær har vedtatt å støtte en ny periode fra 2014 med
svensk/norsk samarbeid om hesteforskning. Det jobbes med ny søknad fra
Norsk Hestesenter. Det er avgjørende for ny innvilgning fra JA at
næringsaktørene bidrar med tilsvarende beløp som JA. Det er et samarbeid
med Sverige der Sverige bidrar med en årlig ramme i størrelsesorden 8 mill.
kroner totalt. Midlene stilles til disposisjon fra AB Trav och Galopp (ATG),
Agria Djurförsäkring og forskningsrådet Formas. Programmet har fått god
evaluering, forskningen ble vurdert til å være av høy vitenskapelig kvalitet,
med høy relevans og med god formidling. Nordisk og internasjonalt
samarbeid, blant annet med tanke på spredning av resultatene, ble anbefalt.
Det er laget en oversikt over alle igangsatte hesteprosjekter innenfor det
svensk/norske samarbeidet. Saken forelegges styret på neste møte.
7. Jessica informerer:
• Ny hjemmeside for NLS: www.landbruk.no .
• NLS er invitert til å være med på plattformen Food for life. Kommer til å si ja.
• NLS er i gang med å forberede en SFI-skisse sammen med Rådgivende utvalg
for forskning og innovasjon (RUFI) hvor alle NL’s medlemsbedrifter er
representert.
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VEDTAK
Møteplan for høsten 2013 blir:
• 5.september.
• 16-17.oktober. En-dagsmøte kan vurderes
• 11.desember. En-dagsmøte, lang dag.
Punktene forøvrig tas til orientering

Sak B-20/13 Sluttrapporter innkommet per april 2013
MØTEBEHANDLING
Sluttrapportene ble raskt gjennomgått. NFR kunne informere om at rapporteringsrutinene er
noe endret noe som vil medføre en bedre populærvitenskapelig rapportering
VEDTAK
Styrene godkjenner rapportene men understreker viktigheten av at finansieringskilden er
godt kjent hos deltagerne i prosjektene.

Sak J-21/13 Gjennomgang av retningslinjer for styret for forskningsmidler over
jordbruksavtalen
MØTEBEHANDLING
Styret ønsker
1. Retningslinjene bør ha en overordnet karakter
2. De må tydeliggjøre at forskningsmidler over jordbruksavtalen er brukerorientert med
både kort- og langsiktig nytteverdi
3. Det er et krav til synliggjøring og formidling
4. Det må være et samspill med formidlingssystemer/rådgivning mot brukerne
5. Beholder dagens fleksibilitet for utredingsprosjekter med en kombinasjon av åpne
utlysninger og løpende frister
Styret foreslo følgende prosess for revisjon av retningslinjer for JA:
1. Utkast til reviderte retningslinjer forelegges NB, NBS og NLS for innspill
2. Retningslinjene behandles på møtet i september

VEDTAK
SLF følger opp revisjon av retningslinjene ihht styrets ønsker om innhold og prosess.
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Sak B-22/13 Vurdering av søknader til FFL og JA for midler til utredninger,
pilot- og forprosjekt utlysning 2013
MØTEBEHANDLING
Søknader til utredninger og forprosjekter ble gjennomgått. Fem prosjekter ble innvilget. Det
var søknad 2, 8, 11, 14 og 16. Ett av disse (16) var opprinnelig en IPN-skisse. Styret var
enige med sekretariatet om at denne skissen var et utredningsprosjekt.
Det blir innvilget 1.305 mill for 2013, 1.862 mill for 2014, og 0.207 mill for 2015, totalt
3.374 mill.
Søknad 10 vurderes som en KPN-skisse og inviteres til å skrive full søknad.
VEDTAK
1. Søknader mottatt til fristen 26.04.2013 listet opp under, innvilges ift de krav som styret har
satt til søknadene:
a. Styret for JA innvilger søknaden ’Strukturert livdyrtilbud i kjøttproduksjon på storfe’
søkt av Nortura v/Frode Vik. Den søkte summen på totalt kr 1 200 000,- innvilges,
og fordeles slik det er beskrevet i søknaden på to år, med kr 600 000,- i 2013, og kr
600 000,- i 2014. Styret forutsetter at det i prosjektet utarbeides konkrete tiltak for å
håndtere etterspørselen etter livdyr til kjøttproduksjon på storfe. Dette skal formidles
i en åpen rapport. Styret ønsker en god formidling av resultatene. Tilsagnet dekker
ikke vitenskapelig publisering.
b. Styret for FFL innvilger søknaden ’ Utvikling av en modell for innsamling av
prisdata, vertikal pris- og pristransmisjonsstudie for dagligvarer’ Søkt av NILF v/Per
Christian Rålm. Styret ønsker en god formidling av resultatene. Tilsagnet dekker
ikke vitenskapelig publisering.
c. Styret for JA innvilger prosjektet ’Driftledelse i landbruket’ søkt av NILF. Den søkte
summen på kr 870 000,- innvilges foredelt på to år slik det er beskrevet i søknaden,
der kr 435 000,- innvilges i 2013, og kr 435 000,- innvilges i 2014. Styret ønsker en
god formidling av resultatene. Tilsagnet dekker ikke vitenskapelig publisering.
d. Styret for FFL innvilger prosjektet ’Test av kommersiell teknologi for
presisjonssprøyting av glyfosat i kornproduksjon’ søkt av Bioforsk v/Arne
Hermansen. Den søkte summen på kr 414 000,- innvilges fordelt på to år slik det står
beskrevet i søknaden, der kr 207 000,- innvilges i 2014, og kr 207 000,- innvilges i
2015. Styret støtter i hovedsak ikke utstyrsinvestering, så det må søker selv dekke.
Styret ønsker en god formidling av resultatene. Tilsagnet dekker ikke vitenskapelig
publisering.
e. Styret JA innvilger prosjektet ’Feltforsøk Biokull: avdekking av agronomiske og
økonomiske parametere ved introduksjon av biokull: Avlingsøkning og redusert
kunstgjødselforbruk’ som en utredningssøknad og ikke en IPN-skisse forutsatt at
søknadsskjema for utredningsprosjekter fylles ut innen to uker etter mottatt svarbrev.
Den søkte sum på kr 350 000,- innvilges i 2014. Styret anbefaler at prosjektgruppen
også inkluderer relevante forskningsmiljøer. Styret ønsker en god formidling av
resultatene. Tilsagnet dekker ikke vitenskapelig publisering.
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2. Søknader basert på skisser markert med B og C avvises
3. Søknader nr 10 bærer preg av å falle utenfor definisjonen av forprosjekter og pilotprosjekter,
og er relevant for utlysningen til KPN, inviteres til å skrive full søknad.

Sak B-23/13 Vurdering av skisser etter utlysning i 2013 av FoU midler for 2014
MØTEBEHANDLING
Styret gjennomgikk søknadsskissene. Av totalt 56 KPN-skisser blir 31 invitert til å sende inn
full søknad. Disse har til sammen søkt om 46.8 mill for 2014. Av totalt 63 IPN-skisser blir
36 anbefalt å søke finansiering av FFL og JA gjennom å skrive full søknad. Disse har til
sammen søkt om 44.6 mill. NFR vil finansiere deler av disse.
Dette omfang av inviterte søknader mener styret vil gi et godt grunnlag for innvilgning både
mht kvalitet og innvilgningsgrad.
Det er en forutsetning at egenandelene blir lagt til grunn (20 og 50%) ved utarbeiding av full
søknad. Sekretariatet kommuniserer kravene til egeninnsatsandel til alle som spør.
Egenandel fra universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter kan ikke komme isteden for
egenandel fra næring. Midler fra SkatteFunn kan heller ikke inngå i egenandelen.
SLF videreformidler spesifikke kommentarer knyttet til skissen til den enkelte søker.
VEDTAK
KPN-skisser:
1. Skisser mottatt til fristen 03.05.2013 og som er markert med bokstaven A, inviteres til å
fremme fullstendig søknad til fristen 04.09.2013 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 eller C kan ikke forvente å bli prioritert
3. Styret legger til grunn at søknadene blir godt samordnet med søknader til Bionær
IPN-skisser:
1. Skisser markert med A er relevant for utlysningen til FFL og JA. Skisser markert med B
eller C faller utenfor FFL og JAs prioriteringer.
2. 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.

Felles for KPN og IPN:
Det er en forutsetning at egenandelene blir lagt til grunn (20 og 50%) ved utarbeiding av
full søknad. Sekretariatet kommuniserer styrets krav om egeninnsatsandel til alle som
spør.
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Sak B-24/13 Eventuelt
Oppsummering av møtet mellom styrene for FFL og JA og styret for Bionær.
MØTEBEHANDLING
Ingen kommentarer utover at styrene var fonøyde med møtet.
VEDTAK
Styrene for FFL og JA ønsker å fortsetter med årlige møter med styret for Bionær.
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