PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Mandag 15. desember 2014 kl. 09:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 6/2014

Møtet ble hevet kl 18:00.
Til stede:

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

Forfall:

Fra Landbruksdirektoratet:

Hilde Haug Simonhjell, Kari Kolstad og Stine Margrethe
Gulliksen

Saksliste:
40/14

Godkjenning av protokoll fra styremøte i FFL/JA 23.10.14

41/14

Søknader om utredninger og forprosjekter november 2014

42/14

Vurdering av søknader etter utlysning av FoU-midler for 2015

43/14

NTP-nettverket "Sunn og god norsk mat"

44/14

Økonomisk status FFL desember 2014

45/14

Sluttrapporter FFL og JA per desember 2014

46/14

Orienteringssaker

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
40/14
Behandling:
15.12.2014

Side: 2 av 9

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll fra styremøte i FFL/JA
23.10.14

Møtebehandling:

Ingen kommentarer fra styrene til protokoll fra styremøtet 23.10.14.
·

·

Vedtak:

Styre/råd:
FFL/JA
Saks nr.:
14/5731

Styrene ønsker at det oppgis både i dagsorden og i protokoll
hvilket styre som er beslutningsinstans for de ulike sakene.
Sekretariatet følger opp dette.
Det ble delt ut eget dokument med retningslinjer for habilitet i
forskningsstyrene, som en oppfølging til vedtak i sak 38/14 fra
styremøtet 23.10.14.

Protokollen fra styremøtet 23.10.14 godkjennes.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
41/14
Behandling:
15.12.2014

Side: 3 av 9

Sektor:

Styre/råd:
FFL/JA
Saks nr.:
14/5731

Tittel:
Søknader om utredninger og forprosjekter
november 2014

Møtebehandling:

Søknader til forprosjekter og utredninger ble gjennomgått. Av totalt 13
søknader ble følgende 5 prosjekter innvilget:
Nr.

Prosjekttittel

Prosjektleder Søker

1

Sean Erik
Foss

11

Utnyttelse av fornybar
energikilder på norske
gårdsbruk, utredning
av plan for
implementering
Forebyggende tiltak
mot alveld
Kartlegging av
"tuppråte" og andre
årsaker til lagersvinn i
gulrot
Løkflue

13

Gulrust i norsk hvete

7
10

Totalt

Institutt for
Energiteknikk

Totalt
innvilget
500 000

Emma
Bioforsk
Brunberg
økologisk
Ragnhild Eline Bioforsk
Hafskjold
plantehelse
Nærstad

500 000

Maria
Bioforsk
Björkman
plantehelse
Andrea Ficke Bioforsk
plantehelse

1 050 000

450 000

800 000
3 300 000

Det ble innvilget for totalt 3, 3 millioner i perioden 2015-2016 hvorav
2,22 mill i 2015. Prosjekt nummer 1 ble definert som utredning, mens
de resterende 4 ble definert som forprosjekter. I henhold til økonomisk
status for FFL og JA, er det ikke rom for at alle forprosjektene fordeles
til FFL i denne innvilgningsrunden. Forslag til fordeling mellom FFL og
JA er lagt inn i oversikten vedlagt protokoll. I forslaget finansierer JA
prosjekt 1 og 10 (totalt 950 000 kr, hvorav 950 000 i 2015), mens FFL
finansierer prosjekt 7, 11 og 13 (totalt 2,35 mill. kr, hvorav 1,27 mill. kr
i 2015).

Vedtak:

1. Det innvilges utredningsprosjekter og forprosjekter for
3,3 mill kroner totalt for hele prosjektperioden.
Fordelingen mellom FFL og JA følger oversikten vedlagt
protokoll.
2. Søknader mottatt til fristen 15.11.2014 og som er
markert med bokstaven A i vedlagt oversikt, innvilges
mht. de krav som styret har satt til søknadene.
3. Søknader markert med B og C avvises.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
42/14
Behandling:
15.12.2014

Side: 4 av 9

Sektor:
Tittel:
Vurdering av søknader etter utlysning av FoUmidler for 2015

Møtebehandling:

Styre/råd:
FFL/JA
Saks nr.:
14/5731

Som tidligere år mottok styrene søknadenes evalueringsrapporter fra
Forskningsrådet. Fulle søknader er ikke tidligere gjort tilgjengelig for
styrene, ei heller i år.
Blant KPN-søknadene ble 14 nye prosjekter innvilget. Blant IPNprosjektene ble 7 nye prosjekter innvilget. Dette utgjorde 25,92
mill.kroner for 2015, og 123,1 mill. kroner for hele prosjektperioden.
Den totale ramme for innvilgning i 2015 er 28,5 mill kr, med 16,5 mill.
kroner fra FFL og 12 mill. kroner fra JA. Innvilgningen sees i
sammenheng med innvilgning av utredninger og forprosjekter.
Norges forskningsråd innvilget 6 IPN-prosjekter, på til sammen 8,282
mill. kroner, som også var relevante for FFL og JA. I 2013 innvilget de
14 slike prosjekter.
Vedlagt oversikt viser innvilgede (A), avslåtte søknader (B) og
søknader innvilget av Norges forskningsråd (F).

Vedtak:

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak og framtidige inntekter til
FFL innvilges 17,036 mill. kroner til 14 KPN-prosjekter, og 8,884 mill.
kroner til 7 IPN-prosjekter. Totalt innvilget er 25,92 mill. kroner. Disse
er listet opp i kategori A i vedlagte oversikt. Innvilgningen sees i
sammenheng med NFRs innvilgning av IPN (kategori F).
Innvilget beløp fordeles mellom FFL og JA i en størrelsesorden på
omtrent 60/40.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
43/14
Behandling:
15.12.2014

Side: 5 av 9

Sektor:
Tittel:
NTP-nettverket "Sunn og god norsk mat"

Styre/råd:
FFL
Saks nr.:
14/5731

Møtebehandling:

Ny søknad angående viderefinansiering av NTP-nettverket «Sunn og
god norsk mat» ble diskutert. Jamfør evalueringen mottatt til
styremøtet 23.10.14, er det tydelig at dette har vært et utfordrende
prosjekt og et vanskelig nettverk å drifte. Det første prosjektåret har
ikke ført til de resultater man forventet. På bakgrunn av evaluering av
første prosjektår, samt ny søknad, konkluderte styret for FFL med at
søknaden avslås. Denne typen problemstillinger er også noe utenfor
FFLs kjerneområde.

Vedtak:

På bakgrunn av evaluering av første prosjektår, samt ny søknad,
konkluderte styret for FFL med at søknaden om viderefinansiering av
NTP-nettverket «Sunn og god norsk mat» avslås. Denne typen
problemstillinger er også noe utenfor FFLs kjerneområde iht.
retningslinjene.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
44/14
Behandling:
15.12.2014

Side: 6 av 9

Sektor:
Tittel:
Økonomisk status FFL desember 2014

Møtebehandling:

Vedtak:

Styre/råd:
FFL
Saks nr.:
14/5731

Økonomisk status for FFL ble gjennomgått. Endringer siden oktober
er at mer avgiftsinntekter er kommet inn på konto, samt at faktura
fra Norges forskningsråd er kommet til betaling. Inntektene ser ut til
å bli i overkant av budsjett. På dette grunnlag ble også rammene for
tildeling noe oppjustert, fra 16,5 mill. kroner, til 16,82 mill. kroner.
Den totale tildelingsrammen ble 25,92 mill. kroner mot tidligere
antydet 25,6 mill. kroner.

Orientering om FFLs økonomiske status tas til orientering

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
45/14
Behandling:
15.12.2014

Side: 7 av 9

Sektor:
Tittel:
Sluttrapporter FFL og JA per desember 2014

Styre/råd:
FFL/JA
Saks nr.:
14/5731

Møtebehandling:

Sluttrapporter fra sak 39/14 ble gjennomgått i tillegg til sluttrapportene
vedlagt dagsorden.

Vedtak:

Styrene godkjenner rapportene og tar gjennomgangen til etterretning.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
46/14
Behandling:
15.12.2014

Side: 8 av 9

Sektor:
Tittel:
Orienteringssaker

Styre/råd:
FFL/JA
Saks nr.:
14/5731

Møtebehandling:
Møtedatoer for 2015:
•
•
•
•
•

4.mars
26.mai
4.september
22.oktober
11.desember

Fagseminar
Seminaret "Økt matproduksjon - På hvilke ressurser?" planlegges 12.3
kl.8.30-11 i Landbruksdirektoratets lokaler. Seminaret vil hovedsakelig
baseres på framlegging av resultater fra og diskusjon rundt
prosjektene:
•
•
•

Rapporten «Økt matproduksjon på norske arealer» (NILF,
AgriAnalyse, Skog og landskap, Norsk senter for bygdeforskning,
og Bioforsk) Finansiert av JA.
Rapporten «Norsk jordbruk – redusert arealbruk og fallende
produksjon» (AgriAnalyse)
«Strategier i melke- og kjøttproduksjon for å møte økt
etterspørsel etter mat basert på en klima- og kostnadseffektiv
måte» (NMBU, NILF). Finansiert av FFL/JA

Styresammensetning for FFL og JA:
o Jan-Egil Pedersen, NNN, går ut av styret for FFL og
erstattes av Lars Iver Wiig.
o Styret for JA er uendret.

Profilering
Sekretariatet har i samarbeid med kommunikasjonsstaben i
Landbruksdirektoratet vært i kontakt med Millimeterpress for
utarbeiding av logo. Grafisk designer Espen Liland har utarbeidet ny
logo innen den økonomiske rammen på 50 000 kr i løpet av
desember. Logoen ble presentert på styremøtet. Navneforslag ligger
til godkjenning hos LMD.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering
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