PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Onsdag 5. mars 2014 kl. 09:00
i
Statens landbruksforvaltning
Møte nr. 2/2013

Møtet ble hevet kl 14:30.
Til stede:

Ann Merete Furuberg, Erling Lae, Jan Egil Pedersen, Jessica Kathle,
Knut Maroni, Sigrid Helland, Siri Anzjøn (Observatør), Trine Hasvang
Vaag

Forfall:

Fra SLF:

Kari Kolstad, Stine Margrethe Gulliksen, Hilde Haug Simonhjell

Saksliste:
02/14

Godkjenning av protokoll Desember FFL/JA

03/14

Øvrige orienteringssaker per 05.03.2014

04/14

Årsmelding 2013- Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

05/14

Årsmelding 2013 - Forskningsmidler over jordbruksavtalen

06/14

KornFUTH - Utredningsprosjekt innen korn - revidert plan etter innvilgning

07/14

Sluttrapporter FFL/JA per 010314

08/14

Prioritering av forskningsområder for 2015
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Behandling i
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Styrene godkjenner protokollen fra styremøtet 11.desember 2013
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Miljø 2015
Det vil komme søknad fra NFR om videre finansiering av
forskningsprogram innen miljø når Miljø 2015 nærmer seg en avslutning.
Hesteforskning
Det er mål om at ny avtale med Stiftelsen Hästforskning for perioden
2014-2017 skal være på plass innen utlysningen i juni. Den norske siden
ønsker større grad av likestilling i samarbeidet basert på
finansieringsgrad fra de to landene.
Kontaktmøte LMD
Forslag til agenda for kontaktmøte med LMD 22.mai ble diskutert.
Eventuelt
I tillegg til orienteringssaker som lå i utsendt dagsorden ble det orientert
om at forskningens nytteverdi skal være tema på Bioforskkonferansen
2015.
Det ble også orientert om utlysning innen Nordisk samarbeid på storfe,
der nasjonale finansieringskilder oppfordres til å finansiere sin del av
søkte nordiske prosjekter.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning
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Årsmelding og regnskap ble gjennomgått og innspill vedr formuleringer
mottatt.

Vedtak:

Årsmelding og regnskap 2013 for Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter godkjennes med de endringsforslag som framkom i
møtet 05.03.2014.
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Vi gikk gjennom årsmelding og regnskap. Ny versjon av
regnskapsoversikt ble delt ut på møtet.
Årsmelding og regnskap 2013 for Forskningsmidler over
jordbruksavtalen (JA) godkjennes med de endringsforslag som framkom
i møtet 05.03.2014.
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Prosjektgruppens forslag til endringer i prosjektplan som følge av
reduserte budsjettrammer fra 14,9 til 10 mill kroner ble gjennomgått.
Styrene godkjenner den reviderte planen til utredningsprosjektet
KornFUTH utarbeidet av Bioforsk og Norsk landbruksrådgiving.
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Rapportene ble gjennomgått med spesiell fokus på nytteverdi og
formidling.
Styret godkjenner rapportene
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Forskningsprioriteringer ble utformet på grunnlag av gjeldende føringer
og mottatte innspill. Styrene ønsket å fastholde relevanskriterier knyttet
til IPN- skisser og søknader. Det ble bestemt at søknadsfrister for
søknader om midler til utredinger, for- og pilotprosjekter settes til to
ganger per år.

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.
2) I tillegg kommer prioriteringer for styret for JA fastsatt under
jordbruksforhandlingene.
3) På bakgrunn av punkt 1) og 2) over, samt innspill fra næring og
forskningsinstitusjoner har styrene for FFL/JA følgende
hovedprioriteringer for utlysingen i 2014:
Årets utlysning
Forskningen skal bidra til økt verdiskaping og bærekraftig og
klimatilpasset matproduksjon. Det er videre et ønske om en større
grad av tverrfaglig tilnærming. Prioriterte områder for 2015 er:
Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser
•
Aktuelle tema er produktive og friske husdyr med god
velferd, bedre og mer kostnadseffektiv utnyttelse av
grovfôr fra inn- og utmark, bedre agronomi inkludert
gjødsling og plantevern, og utvikling av robuste sorter for
bl.a. å møte økende klimautfordringer. Utnyttelse av nye
proteinfôrkilder, og redusert svinn vil også være viktig.
Trygg norsk mat med høy kvalitet
•
Aktuelle tema er råvarekvalitet, mat og helse, samt smak
og forbrukerinnsikt.
Konkurransekraft i hele verdikjeden gjennom utvikling og
bruk av teknologi for norske forhold
•
Aktuelle tema er teknisk utvikling gjennom integrert
produktutvikling som skaper nye muligheter og
utfordringer knyttet til matproduksjon, prosessering og
informasjonsflyt
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4) Sekretariatet og Styreleder gis fullmakt til å utforme den
endelige teksten som går inn i utlysningen av KPN- og IPNprosjekter.
5) IPN-skisser og søknader vil også bli vurdert i hht relevans.
6) Frist for innsending av skisser er 2.mai, mens frist for
innsending av fulle søknader er 3.september. Bare de som har
sendt inn og fått godkjent skisser inviteres til å sende inn full
søknad. Mottak av skisser og seinere søknader skjer gjennom
NFR sine fagsystemer.
7) FFL/JA og BIONÆR gjennomfører en felles utlysning for IPN i
2014
8) Sekretariatet fastsetter to frister i løpet av året for innsending av
søknader til utredninger og pilot/forprosjekter

Dato for kommende styremøter:
•
•
•
•

Torsdag 22. mai. (inkl. møte med LMD)
Torsdag 4. september
Torsdag 23. oktober (inkl. møte med LMD)
Torsd/fred 11. og 12. desember (to dager, halv dag 12. desember)

