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Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak B-9 /10 Godkjenning av møtebok fra møtet 15012010
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Møtebok fra møtet 15.01.2010 godkjennes.

Sak J-10 /10 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over
jordbruksavtalen pr. 01022010
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten pr. 01.02.2010 og bevilgningsstrategien for
forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak F-11 /10 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt Fondet for forskningsavgift
på landbruksprodukter FFL til møtet 03.03.2010
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Prosjektoversikt, økonomisk oversikt og bevilgningsstrategi pr. 22.02.2010 tas til
orientering.

Sak B-12 /10 Øvrige orienteringssaker til møtet 03.03.2010
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling. Rapportene Biogass – kunnskapsstatus og
forskningsbehov (Bioforsk Rapport Vol. 5 Nr. 16 2010) og Helse, miljø og sikkerhet i
landbruket. En kunnskapsstatus ettersendes når trykt utgave foreligger.
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VEDTAK
Informasjonen i punktene 1-6 tas til orientering.

Sak B-13 /10 Prioritering av forskningsområder for 2011 - innspill fra
næringsaktører og erfaringer fra arbeidsseminar
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styrene for FFL og JA å gjøre følgende vedtak:
1. Det settes som krav for søknad til FFL/JA 2. september 2010 at det leveres skisse til
prosjekter innen en fastsatt frist oppgitt i utlysningen innen mat/miljø-området.
2. Mottak av skisser og seinere søknader skjer gjennom NFR sine fagsystemer.
3. Midlene fra FFL/JA for årets utlysning brukes på søknadstypene KMB og BIP. For
BIP-søknadene kan kravet om åpenhet reduseres når det ikke er i strid med
statsstøtteregelverket.
4. Styrene for FFL/JA har følgende hovedprioriteringer:
a) Effektiv produksjon
b) Mat, helse og forbruker
c) Bærekraftig utvikling og mattrygghet
d) Klima/miljø
e) Økologisk landbruk:
o Utvikle kretsløpssystemer for bærekraftig næringstilgang i
produksjonssystemer med og uten husdyr.
o Flaskehalser i økologisk landbruk
I tillegg kommer prioriteringer for styret for JA fastsatt under
jordbruksforhandlingene i 2010.
5. Styrene for FFL/JA oppfordrer aktører om å gå sammen i større bransjeprosjekter for
å kunne ta tak i felles, store utfordringer i bransjen.
6. Prioriteringene til FFL/JA lages som eget vedlegg til utlysningen. Næringsaktørenes
fullstendige innspill gjøres tilgjengelig på SLFs hjemmeside
7. Leder gis fullmakt til å godkjenne den endelige teksten som går inn i utlysningen.
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak. I utlysningsteksten klargjøres at det ved utvikling av prosjekter skal være
kontakt mellom FoU-institusjonene og brukerne fra dag 1. Skissemalen fra i fjor utvides med
punkter om prosjektets engasjement i verdikjeden, kost/nytte-vurdering av prosjektet,
samarbeid (brukermedvirkning) og finansiering (egeninnsats og kontantfinansiering)
VEDTAK
1. Det settes som krav for søknad til FFL/JA 2. september 2010 at det leveres skisse til
prosjekter innen en fastsatt frist oppgitt i utlysningen innen mat/miljø-området.
2. Mottak av skisser og seinere søknader skjer gjennom NFR sine fagsystemer.
3. Midlene fra FFL/JA for årets utlysning brukes på søknadstypene KMB og BIP basert
på NFRs systemer og forutsetninger om brukerfinansiering.
4. Styrene for FFL/JA har følgende hovedprioriteringer for KMB:
a) Verdiskaping og effektiv produksjon
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b) Mat, helse og forbruker
c) Bærekraftig utvikling og mattrygghet
d) Oppfølging av FoU-prioriteringene i St.meld. nr. 39 (2008-2009)
Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen
e) Økologisk landbruk:
o Utvikle kretsløpssystemer for bærekraftig næringstilgang i
produksjonssystemer med og uten husdyr.
o Flaskehalser i økologisk landbruk
I tillegg kommer prioriteringer for styret for JA fastsatt under
jordbruksforhandlingene i 2010.
Styrene for FFL/JA oppfordrer aktører om å gå sammen i større bransjeprosjekter for
å kunne ta tak i felles, store utfordringer i bransjen.
Prioriteringene til FFL/JA lages som eget vedlegg til utlysningen. Næringsaktørenes
fullstendige innspill gjøres tilgjengelig på SLFs hjemmeside
Sekretariatet vurderer til neste styremøte muligheter for å utjevne forskjellene i
innvilgningsbeløp fra FFL for 2011 og 2012 slik det går fram av langtidsstrategien
Leder bes om, sammen med sekretariatet, å ha løpende kontakt med NFR og LMD
om oppfølgningen av den klimarelaterte forskningen for en helhetlig håndtering av
forskningsinnsatsen innen området. Det rapporteres på neste styremøte.
Leder gis fullmakt til å godkjenne den endelige teksten som går inn i utlysningen

Sak J-14 /10 Fellesutlysning med Natur og Næring for prosjekter med oppstart i
2011
MØTEBEHANDLING
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt med noen mindre tilføyelser.
VEDTAK
1. Utlysningen av midler for 2011 gjøres felles med programmet Natur og næring.
2. Mottak av søknader skjer gjennom NFR sine fagsystemer.
3. Styret for JA har følgende hovedprioriteringer av relevans for fellesutlysningen med
Natur og Næring:
a) Oppfølging av FoU-prioriteringene i St.meld. nr. 39 (2008-2009)
Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen
b) Kunnskap relatert til Inn på tunet
c) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket
d) Skatte- og avgiftspolitikk
e) Areal og ressursforvaltning
I tillegg kommer prioriteringer for styret for JA fastsatt under
jordbruksforhandlingene i 2010. Prioriteringene til JA inkluderes i fellesutlysningen.
4. Leder gis fullmakt til å godkjenne den endelige teksten som går inn i utlysningen.
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Sak B-15 /10 Erfaringer fra arbeidsseminar 17. februar 2010
MØTEBEHANDLING
Det ble gitt positive tilbakemeldinger på seminaret. Ved neste års seminar bør det sikret
sterkere bedriftsrepresentasjon. En innledende diskusjon rundt neste års seminar tas på første
møte etter sommerferien (23.09.2010). Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK
1. Styra legg opp til å arrangere årlege seminar eller fagdagar. Framtidige seminar bør
òg fokusere på oppnådde resultat frå forsking.
2. Styra meiner betre presentasjon av resultat frå forskingsprosjekt er viktig for at
næringa i større grad skal kunne ta i bruk og dra nytte av forskinga og for
synleggjering av kva midlane vert nytta til. Styra ønskjer vurdert behovet for å bruke
noko midlar til formidling på ulike arenaer.
3. Styra ser behovet for permanente møtearenaer mellom forskingsaktørar og næring.
Styra ber om at det vert vurdert eit nærare samarbeid med m.a. Nofima sine
rådgjevande utval.

Sak F-16 /10 Oppfølging av bevilgninger til Nofima for 2010
MØTEBEHANDLING
Saken var lagt fram uten forslag til vedtak. Etter diskusjon ble det gjort enstemmig vedtak
som vist nedenfor. Styret ba om at sekretariatet til neste møte gjør en vurdering av
prinsippene rundt åpenhet og patentering i forbindelse med finansiering av prosjekter
finansiert av FFL/JA.
VEDTAK
1. Midlene avsatt til fellesprosjekter mellom FHF og FFL i sak F-5/10, pkt. 5c, kan
nyttes til enkeltsøknader der Nofima er hovedpart
2. Søknaden fra Nofima om midler til prosjektet Tryggere rakfisk med forutsigbar
kvalitet avslås bl.a. med grunnlag i at fisk ikke er et avgiftspliktig produkt. Søknaden
vurderes i forbindelse med finansiering av samarbeidsprosjekter med Nofima
3. Øvrige prosjektsøknader vurderes nærmere og avgjøres pr. korrespondanse. Av de to
innsendte prosjektideene som ikke har vært vurdert av NFR, gis prosjektet
Plantemetabolomikk for økt forståelse og bedre styring av kvalitet hos frukt, bær og
grønnsaker anledning til å utarbeide fullstendig søknad.
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Sak J-17 /10 Søknad om midler til utvikling av effektive sprøytestrategier mot
rognebærmøll etter bortfall av Gusathion
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Styret har vurdert søknaden fra Bioforsk om midler til utvikling av effektive
sprøytestrategier mot rognebærmøll etter bortfall av Gusathion. Styret har lagt vekt på
betydningen av å kunne gjennomføre prosjektet i 2010 ettersom det dette året er ventet sterke
angrep av rognebærmøll. Prosjektet har sterk næringsmessig forankring. På dette grunnlag
finner styret å imøtekomme søknaden med 380 000 kroner for 2010.

Sak B-18 /10 Søknad om midler til forprosjekt om anvendelse av plussråstoff
fra slakterier til fiskefòr
MØTEBEHANDLING
Med en tilføyelse om å få med mulighetsområder for bruk av produktene i vedtakets pkt 1,
ble innstillingen enstemmig vedtatt.
VEDTAK
1. Styrene har vurdert søknaden fra Nofima om midler til et forprosjekt om anvendelse
av plussråstoff fra slakterier til fiskefôr. Styret mener en bedre utnyttelse av alle deler
av et slakt er viktig både i forhold til økonomi og miljø og at det er nyttig at dette i
første omgang prøves ut i et forprosjekt. Det legges til grunn at utredningen fanger
opp mulighetsområder for bruk av produktene i henhold til dagens EØSbestemmelser og mulige endringer i disse.
2. På dette grunnlag imøtekommes søknaden med til sammen 520 000 kroner som
utgjør 80 % av prosjektkostnadene. Tilskuddet fordeles likt mellom FFL og JA. Det
forutsettes at prosjektet fullfinansieres.
3. Styrene legger til grunn at i et eventuelt hovedprosjekt må finansieringen komme fra
både blå og grønn sektor.

