PROTOKOLL
fra
møte i Styrene for FFL og JA
torsdag 21. februar 2013
på Nofima Ås

Møtet ble satt kl. 09.30
Til stede:
På telefon:

Per Harald Grue, Knut Maroni, Sigrid Helland, Jessica Kathle, Trine Hasvang
Vaag, Siri Anzjøn
Olaf Godli

Forfall:

Ann Merete Furuberg

Fra SLF:

Camilla Kielland og Kari Kolstad

09:30-11.30: Styremøte Del I, Sak 1, 2, 3, 4, 5, 9 og deler av 10
11:30-12:00: Nofima informerer – fokuset er på verdiskapning, suksesshistorier
12:00-12:30: Lunsj
12:30-13:30: Omvisning ved Nofima
13:30-15:30: Styremøte Del II, Sak 6, 7, 8, og 10
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Godkjenning av protokoll fra møtet 3 og 4 desember

MØTEBEHANDLING
Godkjent slik vedtaket forelå
VEDTAK
Revidert protokoll fra møtet 3-4. desember utsendt 10.12.2012, og revidert 21.02.2013,
godkjennes.

Sak F-2 /13

Økonomisk status FFL - 31.12.2012

MØTEBEHANDLING
Resultatet for 2012 er mye bedre enn forventet. Det gode resultatet ble kjent etter at
budsjettet for 2013 ble vedtatt. Det kan forventes en revisjon av budsjettet for 2013 når man
har et sikrere inntektsbilde for 2013.
VEDTAK
Økonomisk oversikt over FFL per 31.12.2012 tas til orientering.

Sak J-3 /13

Økonomisk status JA per 31.12.2012

VEDTAK
Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten og bevilgningsstrategien for
forskningsmidler over jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak F-4 /13

Ny forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter fastsatt

MØTEBEHANDLING
Ny forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter ble fastsatt desember. Forskriften
ble iverksatt i 2013. Styret tok forskriften til orientering, og ønsket å bli løpende orientert om
SLFs fastsetting av avgiftssatser og praksis for øvrig.

VEDTAK
Styret tar endringene beskrevet over som følge av ny forskrift om forskningsavgift på
landbruksprodukter til orientering.
Styret blir løpende orientert av SLF om saker relatert til forsknigsavgiften.
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Sluttrapport Nofimas Strategiske programmer for 2009-2012

MØTEBEHANDLING
Rapporten er stor og omfangsrik, og etter krav som styret har stilt. Styret vil at det i
kommende rapporter kommer tydelig fram hvilken nytteverdi programmene har hatt for
næringsmiddelindustrien, og at det rapporteres på avvik.
VEDTAK
Sluttrapporten godkjennes av styret.
SLF vurderer revidert format i samarbeid med Nofima og NFR bl.a. med fokus på nytteverdi
for næringsmiddelindustrien og avviksrpportering, og kommer tilbake med styret med dette.

Sak B-6 /13

Øvrige orienteringssaker per 01.02.2013

MØTEBEHANDLING
Agenda for dialogmøte med Bionær ble gjennomgått.
Det bli kontaktmøte med LMD i sammenheng med styremøtet den 22. Mai, som da blir et
langt en-dagsmøte.
Når det gjelder revisjon av retningslinjer for JA anmoder styret om at NB, NBSL og LS
spiller inn de synspunktene de har. Det blir en gjennomgang av retningslinjene på styremøtet
22 mai.
Vedr. godtgjørelse til forberedelser: Det godtgjøres for 4 time forberedelse til hvert
styremøte. Dette betales automatisk ut uten at det spesifiseres.

VEDTAK
Punktene tas til orientering
Styret anmoder om at NB, NBSL og LS spiller inn de synspunktene de har på retningslinjene
til JA.

Statens landbruksforvaltning

Sak F-7 /13

Side: 4 av 6

Kompetanseoverføring NTP Food 2013-2014

MØTEBEHANDLING
Styret ønsker budsjett og en mer beskrivelse av programmet blir lagt fram for styret 8. mars.
VEDTAK
1.
Styret slutter seg til retningslinjenen slik det foreligger i saken, og en endelig
program blir behandlet 8. mars.
2.
Nofima rapporterer om framdrift og aktiviteter i programmet til styremøtet 1617.oktober. På dette grunnlaget vil styret bestemme om og i hvilket omfang
programmet skal videreføres i 2014.
3.
FFL/JA anser det som en naturlig arbeidsdeling mellom FFL/JA og NFR, at NFR
bidrar til den internasjonalt rettede delen av progrmmet. Den delen av programmet er
viktig bl.a. for å gjøre norsk næringsmiddelindustri mer konkurransedyktig i EUprogrammer.

Sak B-8 /13

Presentasjon av sluttrapporter per januar 2013

MØTEBEHANDLING
To sluttrapporter ble gjennomgått fra hhv et forskningsprosjekt og en utredning. Rapporten
fra forskningsprosjektet omhandlet jordskokk. Dette var en godt skrevet rapport med flere
interessante resultater som formidles bl.a. på SLFs hjemmesider. Utredingen omhandlet
nytteverdi og økonomi knyttet til ’Inn på tunet’- tjenester.

VEDTAK
Sluttrapportene godkjennes av styrene.
SLF sørger for å lage nettnyheter.

Sak F-9 /13

FFLs budsjett 2013 - Justering, og innvilgning av ekstra prosjekter

MØTEBEHANDLING
Alle de 11 prosjektene som var på reservelisten ble gjennomgått og diskutert. Prosjekter
innvilget i desember 2012 var med å danne grunnlag for vurderingene. Viktigheten av det
anvendte aspektet ble understreket, og at man derfor burde prioritere IPN-søknader med
fagevaluering 4 og bedre. Man ønsket ikke å innvilge søknad der det på skissestadium ikke
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ble anbefalt å utarbeide full søknad. HMS ble løftet opp som et viktig tema av
avtalepartnerne.
Er FFL og JA offentlige midler?
FFL og JA-midler er i utgangspunktet å betrakte som offentlig støtte. De kommer imidlertid
inn under landbruksunntaket i Statsstøtteregelverket for EØS (artikkel 8, nr.3).
Dersom det bevilges penger til tjenester, så faller det ikke under landbruksunntaket. Man kan
imidlertid få dispensasjon dersom det utgjør en bagatellmessig del av prosjektet. Det er
imidlertid søkeren som har ansvar for å påse at dette blir rett.

VEDTAK
1. Styret godkjenner budsjettet for 2013.
2. På grunnlag av det gode resultatet for 2012 innvilger styret 2 KPN-prosjekter og 2
IPN-prosjekter fra reservelisten.
a. KPN-prosjektet ’Nekrotiserande enteritt hos kalkun: Forebyggande tiltak,
tidleg påvising og ikkje-antibiotiske behandlingsformer’ søkt av VI innvilges
med kr 4785000,- (kr 1543000,- i 2013, kr 1695000 i 2014, kr 1547000 i
2015).
b. KPN-prosjketet ’ Psychosocial work factors and mental health in Norwegian
farmers during three decades’ søkt av NTNU innvilges med 3007000,- (kr
438000,- i 2013, kr 1026000 I 2014, kr 1043000 I 2015, kr 500000 i 2016)
Søkt sum for 2013 reduseres med 500 000,-. Denne summen innvilges isteden
for 2016.
c. IPN-prosjektet ’Innovative bærprodukter med helseprofil fra norskprodusert
svarthyll og tindved’ søkt av Lerum innvilges med kr 2180000,- (kr 720000,i 2013, kr 710000 i 2014, kr 750000 i 2015).
d. IPN-prosjektet ’Økt verdiskaping ved kommersialisering av system for fangst,
lagring og rasjonell utnyttelse av bærekraftig energi i norsk veksthusnæring’
søkt fra Gether innvilges med kr 8000000,- (1900000,- i 2013, kr 2100000 i
2014, kr 2000000 i 2015, kr 2000000 i 2016).
i. Styrene forutsetter at innvilget sum ikke brukes til investering av
utstyr.
ii. Styrene godtar at Mære landbruksskole bidrar med 20% egenandel og
at dette inngår i den totale egenandelen på 50% da FFL og JA-midler
kommer under Landbruksunntaket i Statsstøtteregelverket for EØS
(artikkel 8, nr.3).

Sak B-10 /13 Prioritering av forskningsområder for 2014
MØTEBEHANDLING
Framtidige innspillsseminarer bør knyttes til eksisterende konferanser slik det ble gjort i
2013. Styret var enige i at tilstedeværelse på HFM29134 og Bioforsk-konferansen 2013 ga
grunnlag for en god innspillsprosess. Det kom mange nyttige innspill, spesielt fra næringen

Statens landbruksforvaltning

Side: 6 av 6

som ga grunnlag for utforming av årets utlysning. Innspillene vil også legges til grunn når
skisser skal vurderes.
Premisser for årets utlysning er en konkurransedyktig verdikjede i alle ledd samt å sikre en
langsiktig bærekraftig produktivitetsforbedring. I forbindelse med utlysning ønsker styrene
en enda bedre synliggjøring av FFL og JA.
Styrene var enige om at man lyser ut midler til utredninger og forprosjekter med frist
søknader 26. april. Her skal søknadene ha basis i rapporter fra ekspertgruppene innen hhv
korn, storfekjøtt og husdyr. Skissefrist for IPN- og KPN-søknader er 3. mai.

VEDTAK
1. Forskningsmidlene må støtte opp under de overordnede målene i landbruks- og
matpolitikken slik det blir trukket opp ved stortingets behandling av landbruks –
og matmeldingen. Denne generelle prioriteringen erstatter de generelle
prioriteringene vedtatt av FFL i 2010.
2. Styrene for FFL/JA har følgende hovedprioriteringer for KPN-utlysingen i 2013.:
a. Økt matproduksjon og verdiskapning basert på norske ressurser
b. Råvarekvalitet, mattrygghet og helse
c. Teknologi, biologi, forbruker og samfunn
d. Bærekraftig og klimatilpasset landbruk
3. I tillegg kommer prioriteringer for styret for JA fastsatt under
jordbruksforhandlingene.
4. Det settes ikke temamessige begrensninger ved IPN-søknader utover de
begrensinger FFL og JA sine virkeområder gir.
5. Det gjennomføres en felles utlysning for skisser til IPN mellom Bionær og
FFL/JA med samordnet frist for utlysning og for å levere skisse 3.mai. Skisser fra
denne fellesutlysningen vil bli gjennomgått og vurdert på FFL/JA’s styremøte 22.
mai.
6. Det settes som krav at det leveres skisse til prosjekter innen 3.mai.
7. Mottak av skisser og seinere søknader skjer gjennom NFR sine fagsystemer.
8. Midlene fra FFL/JA for årets utlysning brukes på søknadstypene KPN og IPN.
Styret følger NFR sine regler om åpenhet vedr IPN.
9. Midler til utredninger og/eller pilot/forprosjekter lyses ut i mars, med en
søknadsfrist 26. april, og en mulig innvilgning allerede 22. mai, herunder
søknader med basis i ekspertgruppen korn, storfekjøtt og husdyrutredningen.
10. Midler fra offentlige aktører kan inngå som en egenandel i en KPN søknad
11. Sekretariatet og Styreleder gis fullmakt til å utforme den endelige teksten som går
inn i utlysningen.

