PROTOKOLL
fra
møte i Styrene for FFL og JA og
kontaktmøte med styret for Bionær
fredag 08. mars 2013 kl. 11.00
i NFRs lokaler

Møtet med BIONÆR varte fra kl. 11:00 til 13:05
Styremøtet varte fra 13:10 til 14:45
Til stede:

Per Harald Grue, Jessica Kathle, Trine Hasvang Vaag, Knut Maroni, Sigrid Helland,
Olaf Godli, Jan Egil Pedersen

Forfall:

Ann Merete Furuberg

Fra SLF:

Hilde Haug Simonhjell, Kari Kolstad, Camilla Kielland
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Sak B-11 /13 Godkjenning av protokoll fra møtet 21.februar 2013
MØTEBEHANDLING
Under sak B-9/13 vedr innvilgning av IPN-søknad fra Gether AS er det blitt reflektert at det
er hjemmel for at 20% egeninnsats fra Mære landbruksskole er lovlig. Det er klargjort at
ressurser som skal brukes til utstyr i dette prosjektet, ikke skal brukes til investeringer.
VEDTAK
Revidert protokoll fra møtet 21.februar godkjennes

Sak F-12 /13 Årsmelding 2012- Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter (FFL)
MØTEBEHANDLING
Årsmeldingen ble gjennomgått. Justeringer påpekt av styret følges opp av SLF.
VEDTAK
Årsmelding 2012 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter godkjennes med
endringer vedtatt i møtet 08.03.2012.

Sak J-13 /13 Årsmelding 2012 - Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)
MØTEBEHANDLING
De foreslåtte justeringer under sak F-12/13 gjøres også for JA i den grad de er relevante.
VEDTAK
Årsmelding 2012 for Forskningsmidler over jordbruksavtalen godkjennes med endringer
vedtatt i møtet 08.03.2012.

Sak J-14 /13 Søknad om utredningsmidler - Grønn forskning
MØTEBEHANDLING
Styret er positiv til søknaden om økonomisk støtte til forprosjetet. Det ble understreket at
tilgjengelighet og videreformidling av kunnskap slik det står beskrevet i arbeidspakke 4a og
4b er viktig. Styret mener at prosjektet har en nasjonal overføringsverdi.
VEDTAK
Styret innvilger kr 500 000,- for perioden juli 2013 til juni 2014 til prosjektet ’Grønn
forskning’ fra Midtnorsk samarbeidsråd. Bevilgningen skal være tilknyttet delmål 4a og 4b i
prosjektbeskrivelsen, da styret mener at det er viktig med økt tilgjengelighet av ny og
eksisterende kunnskap.
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Sak F-15 /13 Prosjektplan -Kompetanseoverføring NTP Food 2013-2014
MØTEBEHANDLING
Styret synes fortsatt at budsjettet er litt mangelfullt. Det er et uhensiktsmessig
detaljeringsnivå hva summer til hver aktivitet angår. Av de temaene som er listet opp som
aktuelle i prosjektbeskrivelser, ønsker styret å peke på emballering som et viktig område som
bør vurderes å bli høyt prioritet. Styret regner med at prioriteringen i prosjektplanen blir
drøftet nærmere av de deltakende bedrifter f. eks . i en workshop.
SLF følger opp styrets innspill om at NFR bør følge opp den internasjonale delen av
prosjektet slik det står beskrevet i planen.
VEDTAK
Programmet godkjennes.
SLF følger opp styrets innspill om at NFR bør følge opp den internasjonale delen av
programmet.

Sak B-16/13 Eventuelt
MØTEBEHANDLING
Styrene mente det var positivt å ha møte med styret i Bionær. Det er nyttig med slike møter
med et mål om å få utnyttet midlene samlet sett på en best mulig måte for landbruksnæringen
og matindustrien.
I det felles styremøtet med styret i Bionær, var ett av temaene hvordan følge opp årets
utredninger på korn og storfe. Styrene for FFL/JA ønsker , helst i samarbeid med Bionær, å
bestille en utredning som vurderer tiltak for å binde sammen forskning og
anvendelse/utviklingsarbeid. Det foreslås at det i denne omgang avgrenses til oppfølgingen
av kornutredningen. Målet med en slik modell er å få forskning og ny kunnskap ut til
kornbonden og gjennom forskning og utviklingsarbeid få tatt i bruk metoder som fører til
økning i kornproduksjonen og kornkvaliteten. Styret ber SLF lage ett forslag til bestilling av
en slik utredning. Storfe vil inngå i den åpne utlysningen av forprosjekt- og
utredningsmidler.

VEDTAK
SLF jobber videre, med sikte på å bestille en utredning av tiltak for å løse flaskehalser
knyttet til å få ny kunnskapen til anvendelse ute hos kornbonden. Styreleder gis, i samråd
med styret i JA, fullmakt til å ta stilling til en slik utredning.

