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På grunnlag av dioalogmøter med de to prosjektgruppene fra hhav fra
hhv AgriAnalyse med samarbeidspartner Bygdeforskning, og Nilf med
samarbeidspartnere Skog og landskap og Bioforsk bestemte styret å
innvilge et utredningsprosjekt innen utnytting av de norske
arealressurser der begge prosjektgruppene deltok. Den økonomisk
rammen ble satt til kr 1 000 000,-.
Innvilgning forutsetter en optimal kobling av kompetanse for å gi et best
mulig svar på de fire spørsmålene som stilles i utlysningen, der
utmarksbeite skal behandles i henhold til utlysningsteksten, og ikke
utelates.
Fristen for å levere en ferdig rapport er 1.september 2014.
.

Vedtak:
De to søker-gruppene, dvs AgriAnalyse og Bygdeforskning på den ene
side, og Nilf med samarbeidspartnere Skog og landskap og Bioforsk,
innvilges de summene de har søkt om, dvs totalt kr 1 000 000,-.
Forutsetningen er at de to gruppene får til en optimal kobling av
kompetanse for å gi et best mulig svar på de fire spørsmålene som
stilles i utlysningen, der utmarksbeite skal behandles i henhold til
utlysningsteksten, og ikke utelates.
1. Hvilke virkemidler som fører til at jordbruksarealet, både
innmark og utmark, blir holdt i hevd og utnyttet til
matproduksjon?
2. Hvordan er det lagt til rette for totalproduksjonen av både
korn- og grovfôrproduksjonen i Norge i dag?
3. Hvordan vil ulike endringer i struktur- og
distriktselementene i landbrukspolitikken påvirke
sjølforsyningsgraden?
4. Hvordan kan virkemidlene utformes for å oppnå en mest
mulig kostnadseffektiv bruk av de norske arealressursene
gitt målsettingen om økt matproduksjon og
sjølforsyningsgrad?
Dersom det oppstår faglige dilemmaer skal de belyses i rapporten.
Fristen for å levere en ferdig rapport er 1.september 2014.

