PROTOKOLL
fra
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Sak B-43 /09 Godkjenning av møtebok fra møtet 16.09.2009
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Møteboka fra møtet 16.09.2009 godkjennes.

Sak J-44 /09 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over
jordbruksavtalen pr. 01112009
MØTEBEHANDLING
Vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten pr. 01.11.2009 og bevilgningsstrategien for
forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak F-45 /09 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt Fondet for forskningsavgift
på landbruksprodukter FFL 2009 pr. 01.11.2009
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Regnskapsoversikten og prosjektoversikt pr. 01.09.2009 samt bevilgningsstrategi tas til
orientering.

Sak B-46 /09 Øvrige orienteringssaker til styrene for FFL og JA på møtet 26.11
- 27.11.2009
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. Notatet av 26.10.2009 og 05.11.2009
vedrørende finansieringen av matforskningen og samarbeidet mellom FHF og FFL er lagt
ved protokollen.
VEDTAK
Pkt 1 drøftes under sak F-48/09. Informasjonen i punktene 2-7 tas til orientering.
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Sak B-47 /09 FFL og JA - styrenes arbeidsform og prioriteringer - oppfølging av
møtet 16.09.2009
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. Innstillingen legges ved protokollen.
VEDTAK
Konklusjonene i innstillingen til saken legges til grunn for styrenes videre arbeid.
Innstillingen legges ved protokollen.

Sak F-48 /09 Nofima AS - søknad om midler for 2010
MØTEBEHANDLING
Det er fastsatt møte mellom FFL og FHF 04.12.2009. Styret ba om at det på dette møtet ble
drøftet muligheten for et fellesmøte mellom de to styrene. Styret berammet også et nytt møte
15.01.2010 der eventuelle udisponerte midler blir vurdert brukt. I forslaget til vedtak ble det
føyd til et nytt punkt 9. Innstillingen med dette tilleggspunktet ble enstemmig vedtatt. Notat
av 26.10.2009 og lederens oppsummering av 05.11.2009 legges ved protokollen.
VEDTAK
1. Styret har vurdert søknaden fra Nofima AS for 2010 i forhold til føringer i FKDs og
LMDs budsjettproposisjoner for årene 2008-2010. Dette innebærer bl.a. at FFL fra og
med 2009 ikke skal finansiere grunnbevilgningsaktiviteter, men rette midlene mot
langsiktige og næringsrettede forskningsprogram og aktiviteter knyttet til dette.
2. Styret vil vise til tidligere vedtak om likebehandling og parallellitet mellom ”blå” og
”grønn” sektor innenfor Nofima AS. Styret vil også vise til omtalen av dette i
Landbruks- og matdepartementets budsjettproposisjon for 2010 og til diskusjonene
mellom FFL og FHF. Styret legger prinsippet om parallellitet til grunn for 2010bevilgningen. Det vil omfatte både beløpsstørrelse og opplegg for vitenskapelig
kvalitetssikring av de strategiske prosjekter som FHF og FFL finansierer hos Nofima.
3. Endelig beløp fastsettes når FHF har gjort tilsvarende vedtak.
4. Styret vil i denne sammenheng peke på at Nofima AS på linje med andre institusjoner
også kan konkurrere om øvrige utlyste forskningsmidler fra FFL.
5. Det legges til grunn at midlene anvendes i henhold til lovbestemte bruksområder for
fondets midler og til de oppgaver som er beskrevet i søknaden. Midlene skal gå til
forskning knyttet til landbruksprodukter som nyttes til ervervsmessig bearbeiding eller
framstilling av nærings- og nytelsesmidler og fôrkorn til husdyr.
6. Innen 01.09.2010 skal Styret ha mottatt rapport om bruken av midlene for 1. halvår
2010. Rapporten må vise hvordan midlene fra FFL er brukt i forhold til forutsetningene i
tildelingen. Rapporten må være attestert av revisor i henhold til revisjonsstandard RS
800, men attestasjonen fra revisor avgrenses til selve bruken av midlene og ikke som
revisjon av det faglige innholdet i prosjektene.
7. Innen 15.03.2011 må det foreligge årsrapport for bruken av midlene med samme
attestasjon som halvårsrapporten.
8. Styret vil minne om at det ved rapportering/publisering av resultater fra de aktivitetene
FFLs bevilgning dekker, klart skal gå fram hvordan aktivitetene er finansiert.
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9. Styret er innstilt på å drøfte saken videre dersom FHF tar initiativ til nye diskusjoner om
finansiering av Nofima.

Sak F-49 /09 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)
Budsjett 2010
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
1. For 2010 fastsettes følgende budsjett for Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter (FFL):
Utgifter i
1000 kroner
Forskningsavgifter
Renter
Nofima AS *
Øvrige prosjekter
Administrasjon, eksklusive
godtgjørelse til NFR
Administrasjonsgodtgjørelse NFR
SUM
Differanse (underskudd)
Balanse
* Det vises til sak F-48/09

Inntekter i
1000 kroner
130 025
1 350

55 000
81 659
3 174
1 001
140 834
140 834

131 375
9 459
140 834

2. Budsjettert underskudd for 2010 dekkes av fondskapital.
3. Administrasjonsgodtgjørelsen til Statens landbruksforvaltning omfatter også, på
vegne av styret for FFL, nødvendige kontrolltiltak i henhold til innkreving av avgift,
jf. forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter § 11, og nødvendige
kontrolltiltak i forhold til de som mottar midler fra FFL.

Sak B-50 /09 Økt verdiskaping i kornbransjen
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styrene for FFL/JA å gjøre følgende vedtak:
Styrene for FFL/JA viser til innspill fra Nofima med forslag til tiltak for å øke
konkurransekraften i norsk kornbransje og dermed verdiskapningen med grunnlag i norsk
kornproduksjon. Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) avslutter i januar 2010 et
prosjekt med tilsvarende formål og der det nyttes metoden åpen innovasjon. Styrene mener
denne metoden kan være aktuell for cerealområdet, men at den endelige vurderingen av dette
utsettes til resultatene fra prosjektet til NSL foreligger.
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MØTEBEHANDLING
Styret ønsket en søknad fra Nofima snarest mulig. Enstemmig vedtak.
VEDTAK
Styrene for FFL/JA viser til innspill fra Nofima med forslag til tiltak for å øke
konkurransekraften i norsk kornbransje og dermed verdiskapningen med grunnlag i norsk
kornproduksjon. Styrene mener metoden åpen innovasjon kan være aktuell for
cerealområdet, og ber om at Nofima fremmer en søknad overfor styrene for FFL/JA basert
på en helkjedetilnærming. Det legges til grunn at erfaringene fra Norske Sjømatbedrifters
Landsforening sitt prosjekt innarbeides i søknaden.

Sak J-51 /09 Søknad om midler: Framtida for norsk sauehold
MØTEBEHANDLING
I forslaget til vedtak ble det føyd til at analysen også bør inkludere effekten av skatte- og
avgiftsfradrag. Det ble også påpekt at Norsk Bonde- og Småbrukarlag bør inngå i
referansegruppa som skal tilknyttes prosjektet. Enstemmig vedtak.
VEDTAK
Styret for JA har vurdert søknaden fra Landbrukets Utredningskontor om midler til
utredningsprosjektet Framtida for norsk sauehold. Styret mener en utredning om det norske
saueholdet er relevant i forhold til landbruks- og matpolitikkens overordnede mål om å sikre
et levende landbruk i hele landet, og målet om økningen i produksjonen samt ivaretakelsen
av kulturlandskapet. Styret legger til grunn at kvalitetstilskuddet for lam og pristilskuddet på
norsk ull samt effekten av skatte- og avgiftsfradrag inkluderes i analysen. Det bør vurderes
om e-post er en egnet måte å benytte ved utsending av spørreundersøkelse til
saueprodusenter. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak imøtekommes søknaden med
inntil 841 500 kroner fordelt med 420 750 kroner for 2010 og 420 750 kroner for 2011.

Sak B-52 /09 Prosjektsøknader etter FFL og JAs separate utlysning av FoUmidler innen mat-/miljø for 2010
MØTEBEHANDLING
Innledningsvis ble det gitt en orientering om klimasatsingen og hvordan dette blir fulgt opp i
forbindelse med forskning. Klimameldingen skisserer to store behov; fornybar energi som
for eksempel biogass og karbonbinding i jord. Her har Forskningsrådet i samarbeid med
FFL/JA satt i gang to anbudsprosesser om hhv økt behov for FoU på biogass fra landbruket
og kompetansegrunnlaget for bedre agronomi for å møte landbrukets klimautfordringer.
Styrene ønsker til neste møte en oppsummering over klimasatsingen som inkluderer en
vurdering av hva som er planlagt og hva som gjenstår å ta opp i henhold til Landbruks- og
matdepartementets klimamelding (St.meld nr 39 (2008-2009)).
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Videre ble det gitt en kort orientering om innstillingen og de økonomiske effekter av denne. I
forbindelse med drøfting av søknadene, ba styrene om at det til neste utlysningsrunde lages
et oppsett som skiller mellom egenfinansiering i kontanter og egeninnsats samt en
beskrivelse av engasjement i verdikjeden og kost/nytte-effekter av prosjektene.
I vedlegg 4 er listet opp hvilke prosjekter som har fått innvilget midler, i vedlegg 5 hvilke
prosjekter som er satt på reserveliste inntil endelig vedtak i møte 15.01.2010 foreligger. I
vedlegg 5 inngår også avslåtte prosjekter.
Vedtaket om innvilgning var enstemmig.
VEDTAK
1. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak og framtidige inntekter til FFL
innvilges midler fra FFL/JA til prosjekter listet opp i vedlegg 4. Av innvilget beløp
dekker FFL 65 % og JA 35 %.
2. Vedlegg 5 inneholder prosjekter på reserveliste. Disse søknadene vil bli endelig
behandlet på møtet 15.01.2010.
3. Øvrige prosjekter som har søkt FFL/JA om midler, er avslått. Disse er listet opp i
vedlegg 5.

Sak J-53 /09 Prosjektsøknader etter fellesutlysning av midler med
forskningsprogrammet Natur og næring
MØTEBEHANDLING
Innledningsvis ble det gitt en orientering om innstillingen og de økonomiske effekter av
denne. I vedlegg 6 er listet opp hvilke prosjekter som har fått innvilget midler og i vedlegg 7
hvilke prosjekter som er avslått. Vedtaket om innvilgning var enstemmig.
Styret for Natur og Næring skal foreta sin vurdering av innstillingen i sitt møte 02.12.2009.
Leder ble gitt fullmakt til å drøfte nødvendige praktiske tillempninger med leder/nestleder i
programmet Natur og næring.
VEDTAK
1. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak innvilges midler fra JA til prosjekter
listet opp i vedlegg 6 under forutsetning at kostnadsrammen på prosjektene 199349,
199350, 199385 og 199410 reduseres i omfang.
2. Øvrige prosjekter som har søkt JA om midler, er avslått. Disse er listet opp i vedlegg
7.
3. Leder gis fullmakt til å drøfte nødvendige praktiske tillempninger med
leder/nestleder i programmet Natur og næring.
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Sak B-54 /09 Invitasjon til prioriteringer for utlysning av forskningsmidler for
2011
MØTEBEHANDLING
Innstillingen ble med noen mindre endringer enstemmig vedtatt. Styrene signaliserte at
innspillene bør inneholde en tydelig prioritering av behovet for forskning og at dette
kommuniseres i invitasjonsbrevet. De store bransjeorganisasjonene bør kunne ta med flere
enn 2 medlemmer fra sine organisasjoner. Tidsrammen for arbeidsseminaret økes med en
time til kl 09.00-16.00. Invitasjonslisten ble også noe utvidet.
VEDTAK
Styrene for FFL/JA inviterer næringsaktørene til å komme med innspill på hvilke
temaer/områder som bør inngå i en utlysning av midler til forskning for 2011. SLF sender
brev til aktuelle bransjeorgnaisasjoner/aktører, samt invitasjon til arbeidsseminar. SLF
sender også invitasjon til NFR/Matprogrammet, NTP Food for Life og enkelte FoUinstitusjoner.

Sak B-55 /09 Styrene for FFL og JA - møtedatoer 2010
MØTEBEHANDLING
Det ble lagt til et nytt møte 15.01.2010 for endelig behandling av søknaden fra Nofima og
søknader på reserveliste i sak B-52/09. Møtet 12.05.2010 ble flyttet til 25.05.2010. Foreslått
møte 15.06.2010 ble tatt ut. Vedtaket var enstemmig.
VEDTAK
Det fastsettes følgende møtedatoer for 2010:
Tidspunkt
Fredag 15.01.2009 kl 09:00-12.30
Tirsdag 17.02.2010 10:00-16:00
Onsdag 03.03.2010 kl 10:00
Torsdag 25.05.2010 kl 10:30
Torsdag 16.09.2010 kl 10:00
Torsdag 28.10.2010 kl 10:00
Torsdag 25.11.2009 – fredag 26.11.2009
(lunsj til lunsj)

Tema
- Tildeling Nofima og prosjekter innen
mat-/miljøområdet
- Seminar/dialogmøte – prioriteringer av
forskningstemaer 2011
- Prioriteringer av forskningstemaer 2011
- Behandling av skisser
- Reservedato
- Reservedato
- Innvilgning av søknader etter årets
utlysning av midler.
- Tildeling til Nofima
- Budsjett 2011 FFL

Vedlegg 1 Sak B-46/09 og F-48/09 - protokoll fra styremøtet i FFL/JA 26.11.2009-27.11.2009

Notat

Til:
Fra:
Dato:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)
26.10.2009

Vår referanse:
Kopi til:

Vedrørende finansieringen av matforskningen og samarbeidet mellom FHF og
FFL
Det vises til møter knyttet til prosessen 14.05.2009, 31.08.2009 og 12.10.2009. I tillegg har
FFL hatt møte med Nofima 16.09.2009 og med Norges forskningsråd (NFR) 06.10.2009.
FHF har i forbindelse med denne prosessen hatt møte med Nofima xx.xx.2009.
I møtet 12.10.2009 var det enighet om at FFL lager utkast til et notat som trekker opp noen
prinsipper vedrørende finansiering av matforskningen, samarbeidet mellom FHF og FFL
samt fondenes samarbeid mot Matprogrammet. Det legges til grunn at notatets konklusjoner
forankres i styrene til FHF og FFL.

1. Midler fra FHF og FFL til Nofima
Finaniseringen av Nofima skal blant annet skje gjennom strategiske prosjektmidler fra FHF
og FFL, jf. FKDs og LMDs budsjettproposisjoner for årene 2008-2010. Ved etableringen av
Nofima lå det en forutsetning om parallellitet i finansieringen fra de to fondene. For 2009 vil
prosjektmidler fra FHF til Nofima utgjøre om lag 40 mill. kroner og fra FFL 62 mill. kroner.
For 2010 er det antydet et beløp fra FHF på 50-55 mill. kroner. Nofima har for 2010 søkt
FFL om til sammen 66,7 mill. kroner, inklusive 2,5 mill. kr til engangstiltak på Nofima på
Ås. Det er i søknaden henvist til at Nofima vil søke FHF om et tilsvarende engangsbeløp.

Tidspunkt for innvilgning
Nofima har i notat av 28.08.2009 og i møter med FHF og FFL pekt på behovet for at både
størrelse og innretning på bevilgningene fra FHF og FFL er klarlagt før årsskiftet, helst
oktober/november. Dette er avgjørende for å kunne planlegge kommende års aktiviteter. FFL
har normalt gjort vedtak knyttet til størrelse på bevilgningen og faglig innhold i løpet av
november. Fra i år vil FHF ferdigstille kommende års handlingsplan i løpet av oktober.
Dette innebærer at begge fondene vil kunne imøtekomme Nofimas ønske på dette punkt.
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Konklusjon: Vedtak om kommende års bevilgning og faglig prioriteringer for strategiske
prosjekter til Nofima fra FFL og FHF skal gjennom vedtak i de to fonds styrer være klarlagt
i løpet av november. Forut for styrenes behandling holdes det et møte mellom
styreleder/administrasjon i de to fond for å drøfte de forslag som vil legges fram for de to
styrer.

Størrelse på bevilgningen
I henhold til FKDs budsjettproposjoner er det et mål at FHF skal kjøpe FoU-tjenester fra
Nofima for om lag 50 mill. kroner pr. år til langsiktige næringsrettede forskningsprosjekter.
Dette beløpet er analogt med nivået på bevilgningen fra FFL til Nofima i 2006 da
institusjonen ble vedtatt opprettet. Dette beløpet har FFL prisjustert årlig og det utgjør 62
mill. kroner for 2009. Nofima har pekt på at trangere tider i næringslivet gjør bevilgningen
fra fondene enda viktigere for å kunne opprettholde høy faglig kompetanse. En årlig
prisjustering er nødvendig dersom Nofima skal ha rammevilkår på linje med
forskningsinstitutter som får basisfinansiering over statsbudsjettet. I utkast til LMDs
statsbudsjett for 2010 er denne bevilgningsposten økt med 3,2 pst. Det foreslås derfor at
prinsippet om prisjustering med basis i rammevilkårene for institutter på statsbudsjettet
legges til grunn for FFLs og FHFs framtidige fastsetting av den årlige bevilgning. FFL
mener at prinsippet om parallellitet mellom FFLs og FHFs bevilgning må legges til grunn,
og at dette burde gjennomføres allerede for 2010. FFL er imidlertid som et kompromiss
innstilt på at full parallellitet blir gjennomført i løpet av 2-3 år. Vi har her lagt til grunn at
Nofima er avhengig av bevilgningsnivået fra FHF for 2009 for at instituttet skal få den
utvikling som Fiskeri- og Kystdepartementet har trukket opp for virksomheten framover.
Sett på denne bakgrunn foreslår vi at det legges opp til en bevilgning for 2010 fra FHF på
52,0 mill. kr og fra FFL på 64,0 mill. kr. Det legges videre opp til at FHF i løpet av 2-3 år
øker sin bevilgning opp til samme nivå som FFL.
Konklusjon:
a) For 2010 foreslås det overfor styrene i de to fond å fastsette bevilgningen til Nofima
til 52,0 mill. kr fra FHF og 64,0 mill. kr fra FFL
b) FHF øker sin bevilgning opp til FFLs nivå i løpet av 2-3 år
c) De framtidige bevilgninger prisjusteres med utgangspunkt i rammevilkårene for
institutter på statsbudsjettet

Engangsbeløp for 2010
Nofima har søkt om et engangsbeløp på 2,5 mill kr fra hvert av de to fond for 2010 til tiltak
for økt samhandling og integrasjon for å utløse synergier mellom de ulike deler av Nofima
på Ås. Det foreslås å følge opp dette fra begge fond. Det innebærer en samlet bevilgning til
Nofima for 2010 fra FHF og FFL på henholdsvis 54,5 mill. kroner og 66,5 mill. kroner.
Konklusjon:
Det foreslås overfor styrene i de to fond å innvilge et engangsbeløp på 2,5 mill kr fra hvert
av de to fond til Nofima for 2010.

Statens landbruksforvaltning

Side: 3 av 4

2. Vitenskapelig sikring av prosjektsøknader
Det er i dag ulik praksis for vitenskaplig/faglig vurdering av prosjektsøknader som
finansieres av FFL og FHF. FFL bruker NFR og deres opplegg for vitenskapelig
kvalitetssikring som innebærer at prosjektene sendes til enkeltstående
nasjonale/internasjonale fageksperter, faggrupper eller det settes sammen paneler med
kompetanse innen de områder som skal vurderes. Prosjektenes relevans vurderes av FFLs
styre. FHF bruker i større grad egne fagpersoner til vurdering av prosjektene.
Det bør etableres et nytt, felles og ensartet system for vitenskapelig vurdering av de
prosjektene mot Nofima som skal finansieres av fondene. Et slikt system må imidlertid
tilpasses de ulike prosjekttyper. Utviklingsprosjekter er ikke relevant å trekke inn i et slikt
system. NFR må ha en hovedrolle i arbeidet med vitenskapelig kvalitetssikring. Det bør
imidlertid også åpnes for at fagpersoner i de to fonds virksomhet og brukerrepresentanter
kan delta i arbeidet. Det tas felles kontakt mot NFR med sikte på å finne fram til nytt felles
system for FHF og FFL.
Konklusjon: Det tas initiativ overfor NFR for å få etablert et nytt felles opplegg for
vitenskapelig kvalitetssikring av forskningsprosjekter mot Nofima der NFR har en
hovedrolle. Utviklingsprosjekter holdes utenfor.

3. Samarbeid med NFR om Matprogrammet, blågrønne synergier mv.
Nofima har utarbeidet eget notat med forslag til temaer/prosjekter der det kan være potensial
for blågrønne synergier. Det kan også ligge potensial for slike synergier i den strategiske
porteføljen finansiert av FFL og i de prosjektene som inngår i ”samarbeidspakken” mellom
Nofima og FHF. De to fond ønsker å utvide samarbeidet på dette området, og følge det opp i
den forskningsportefølje de to fond har med Nofima.
Innenfor NFRs Matprogram er det et betydelig potensial for økt blågrønt samarbeid. Det er
av stor betydning at et utvidet samarbeid mellom de to fond følges opp og forsterkes av
NFRs Matprogram. Det tas kontakt mot NFR for å se om det i årets portefølje kan ligge slike
prosjekt allerede for 2010. Det er viktig å finne fram til praktiske og effektive former på
samarbeidet mellom fondene og NFR/Matprogrammet som kan videreføres for seinere år.
På flere områder er det viktig å få et bedre samspill mellom FHF og FFL på den ene side og
NFR på den andre. Det tas en felles kontakt med NFR for oppfølging av dette innenfor
Matprogrammet, Havbruksprogrammet mv.
Konklusjon:
a) Det arbeides videre med å finne fram til temaer/prosjekter med blågrønne synergier
som kan fellesfinansieres av de to fondene
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b) Det tas kontakt med NFR for å utløse blågrønne synergier innenfor rammen av
Matprogrammet både for 2010 og på lenger sikt
c) Det tas en felles kontakt fra de to fond overfor NFR for å få til et bedre samspill på
viktige områder
.
4. Samarbeidet med Nofima og de to fond
De to fond har særskilte regelmessige møter med Nofima for drøfting av felles spørsmål.
Dette arbeidet skal videreføres og videreutvikles. I tillegg til dette bør det etableres 1- 2
årlige fellesmøter mellom de to fond og Nofima. På fellesmøtene tas viktige fellesspørsmål
opp og diskuteres.
Konklusjon:
a) De særskilte møter mellom hvert av fondene og Nofima videreføres og styrkes
b) Det etableres faste fellesmøter mellom Nofima og de to fond der viktige
fellesspørsmål tas opp

5. Nytt basisbevilgningssystem – kategorisering av midler fra FHF og FFL
Fra 2009 trådte et nytt basisbevilgningssystem av FoU-institusjoner i kraft. Systemet er
resultatbasert med grunnlag i ulike kvalitetsindikatorer. Forholdet mellom
konkurranseutsatte midler og ikke konkurranseutsatte midler er viktig i denne sammenheng.
Tildeling av strategiske instituttprogram (SIP) fra NFR kan sammenlignes med den
strategiske prosjektporteføljen fra FFL og FHF. Det er viktig at slike midler handteres likt i
forhold til basisbevilgningssystemet slik at ikke ulik finansieringsstruktur påvirker
konkurranseforholdene mellom institusjonene.
Konklusjon: Det legges til grunn at i det nye basisbevilgningssystemet handteres midler til
strategiske prosjekter ved Nofima finansiert fra FHF/FFL på tilsvarende måte som
strategiske instituttprogram tildelt fra NFR.

Vedlegg 2 Sak B-46/09 og F-48/09 - protokoll fra styremøtet i FFL/JA 26.11.2009-27.11.2009

Notat

Til:
Fra:
Dato:

Styret for FFL
Per Harald Grue
05.11.2009

Vår referanse:
Kopi til:

Vedrørende samordning av finansieringen av matforskning - samarbeid mellom
FHF og FFL
Jeg viser til behandling i Styret for FFL 31.03.2009 der leder ble gitt fullmakt til å ta initiativ
overfor FHF, NFR og Nofima med sikte på å få til et effektivt samhandlingsmønster for den
samlede finansieringen av matforskningen, herunder avklaring av en langsiktig
forskningsstrategi, roller og arbeidsmåter. Jeg viser videre til møtet 14.05.2009 der FHF,
Nofima og NFR deltok. Etter ønske fra FHF ble det enighet om at den videre prosess skulle
skje i dialog mellom FHF og FFL.
På dette grunnlag har det vært holdt møter mellom FHF og FFL 31.08.2009, 12.10.2009 og
03.11.2009. I tillegg har FFL hatt separate møter med NFR og Nofima. Jeg viser til løpende
orienteringer til styret.
På møtet mellom FHF og FFL 12.10.2009 ble det enighet om at FFL til møtet 03.11.2009
skulle lage et notat som trakk opp prinsipper vedrørende finansiering av matforskningen,
samarbeidet mellom FHF og FFL samt fondenes samarbeid mot Matprogrammet. Notatet
datert 26.10.2009 følger vedlagt. Dette forslaget er etter min vurdering meget generøst
overfor FHF/fiskerisektoren da det i pkt 1 både imøtekommer Nofimas behov og innebærer
at prinsippet om parallellitet først blir gjennomført om to-tre år. I dette opplegget har jeg gått
lenger enn det styret har gitt meg fullmakt til.
På møtet ble det tilslutning til notatets punkter 3, 4 og 5. Punkt 2 vedrørende vitenskapelig
kvalitetssikring av prosjekter trengte FHF noe mer tid til å vurdere. FHF kunne imidlertid
ikke slutte seg til forslagene i pkt 1 vedrørende størrelse på bevilgning, opptrappingsperiode
og prinsippet om prisjustering. FHFs styreleder viste her til at de var innstilt på et
bevilgningsnivå til Nofima på 50-55 mill kr i 2010.
I møtet 05.02.2007 diskuterte Styret for FFL hvilke konsekvenser etableringen av Nofima
ville få for FFLs forpliktelser. I den forbindelse gjorde styret vedtak som forutsatte at
systemene for styring og finansiering av forskningen innen blå og grønn sektor ble basert på
likebehandling og parallellitet. Vedtaket ble oversendt både Landbruks- og
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matdepartementet (LMD) og Fiskeri og kystdepartementet (FKD). Vedtaket er også fulgt
opp verbalt i alle etterfølgende vedtak knyttet til finansiering av Nofima.
Jeg vil også vise til Landbruks- og matdepartementets budsjettproposisjon for 2010
vedrørende finansieringen av Nofima:
FFL finansierer dei grunnleggjande strategiske satsingane i Nofima Mat. Landbruks- og
matdepartementet vil gjennom sin styrerepresentasjon arbeide for at FFL etablerar eit godt samarbeid
med Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond som grunnlag for å følgje opp Stortingets
føresetnad om parallellitet i finansiering av instituttet, og at det prioriterer forsking som utviklar og
utnyttar blå-grøne synergiar i Nofima, jf. tidlegare omtale i St.prp. nr. 69 (2006-2007)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2007. For Landbruks- og matdepartementet
er det avgjerande at Stortingets føresetnadar er på plass i 2010.

Jeg beklager sterkt at FHF ikke har vist vilje til å komme FFL i møte. Vi har vist stor
tålmodighet og midlertidig akseptert en ubalanse for å gi Nofima og matforskningen på blågrønn sektor en god start i flere år. Vi har videre i hele år arbeidet iherdig for å finne fram til
en løsning. FHFs reaksjon gjør det derfor etter min vurdering nødvendig at styret for FFL
legger prinsippet om parallellitet til grunn for bevilgningen til Nofima for 2010. Det vil
omfatte både beløpsstørrelse og opplegg for vitenskapelig kvalitetssikring av de strategiske
prosjekter som FHF og FFL finansierer hos Nofima.
Jeg vil derfor allerede nå signalisere at jeg vil gå inn for at styret for FFL for 2010 legger seg
på det samme beløp som FHF gjør vedtak om i økonomisk ramme for Nofima. Dersom
styret følger mitt råd, vil det bety at FFL reduserer bevilgingen i forhold til nivået for 2009
på 62,0 mill kr. Det er på det rene at dette vil kunne skape problemer for Nofima. Dette vil
imidlertid være avhengig av hvilket vedtak styret i FHF gjør. De problemer som måtte
oppstå vil være FHFs ansvar.
Saken vil bli lagt fram for styret i FFL på styremøtet 26.11.2009 knyttet til behandling av
søknaden om bevilging til Nofima for 2010.

Per Harald Grue
Styreleder FFL
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Styrene for FFL og JA
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B-47/09

FFL- og JA - styrenes arbeidsform og prioriteringer - oppfølging av møtet
16.09.2009
På møtet 16.09.2009 hadde styrene en omfattende diskusjon av arbeidsform og prioriteringer.
Styrene ba sekretariatet lage et saksframlegg til neste møte som oppsummerer konklusjonene
fra møtet. Det foreliggende dokumentet er bygget opp etter samme struktur som kapittel 4 i
innstilling til sak B-42/09. Innstillingen til sak B-42/09 ligger i vedleggsheftet.
Innledningsvis er omtalt konklusjoner så langt fra møtene med FHF.

1. Konklusjoner fra møtene med FHF
Det vises til tidligere orienteringer, til notat datert 26.10.2009 og til styreleders notat datert
05.11.2009. Det kan gjøres følgende oppsummering:
1. FHF kunne ikke slutte seg til forslagene i pkt 1 vedrørende størrelse på bevilgning,
opptrappingsperiode og prinsippet om prisjustering.
2. Punkt 2 vedrørende vitenskapelig kvalitetssikring av prosjekter trengte FHF noe mer
tid til å vurdere.
3. Om samarbeid med NFR om Matprogrammet, blågrønne synergier mv ble det enighet
om
a. Det arbeides videre med å finne fram til temaer/prosjekter med blågrønne
synergier som kan fellesfinansieres av de to fondene
b. Det tas kontakt med NFR for å utløse blågrønne synergier innenfor rammen av
Matprogrammet både for 2010 og på lenger sikt
4. Vedrørende samarbeidet mellom Nofima og de to fondene ble det enighet om
a. De særskilte møter mellom hvert av fondene og Nofima videreføres og styrkes
b. Det etableres faste fellesmøter på våren mellom Nofima og de to fond der
viktige fellesspørsmål tas opp
5. Det legges til grunn at i det nye basisbevilgningssystemet i NFR handteres midler til
strategiske prosjekter ved Nofima finansiert fra FHF/FFL på tilsvarende måte som
strategiske instituttprogram tildelt fra NFR.

2. Konklusjoner etter møtet 16.09.2009
Samarbeid med Norges forskningsråd (NFR)
1. Det administrative samarbeidet med NFR videreføres
2. NFR følger opp FoU-prosjekter med hensyn til kontraktsinngåelse, utbetaling av
tilskudd og rapportering. Det vurderes nærmere hvordan FFL/JA kan synliggjøres
bedre enn i dag i dette arbeidet
3. Matprogrammet berører både FFL og JA. I forhold til FHF og Nofima viktig for å
utvikle blågrønne synergier. Samarbeidet styrkes i forhold til i dag.
4. Natur og næring. Berører først og fremst JA-midlene. Programmet dekker mange av
JAs prioriteringer. Samarbeidet fortsetter med utgangspunkt i dagens praksis
5. Miljø 2015. Programmet berører både FFL/og JA. Dagens praksis med
rammebevilgning fortsetter

Kontakt med næringsaktører
Det er et mål at FFL/JA blir mer synlig i forhold til brukerne. Både FFL og JA-midlene skal
bidra til styrke den norske landbruks- og matsektorens konkurransekraft. Da er det avgjørende
å ha kunnskap om sektorens utfordringer og behov for kompetanse. God kontakt/dialog med
næringsaktørene eller deres representanter er avgjørende for at styrene for FFL/JA skal kunne
gjøre de riktige prioriteringer vedrørende bruk av midlene.
Konklusjoner:
1. Næringsaktørene v/bransjeorganisasjonene inviteres til å gi innspill til prioriterte
temaer for 2011
2. Det inviteres til en workshop der bransjeorganisajonenes innspill legges fram
Bransjeorganisasjonene gis anledning til å ta med næringsaktører. NFR og
Matprogrammet inviteres. (se egen sak til møtet)
3. Kontakt mot NTP-Food for Life styrkes
4. Tosidige møter med enkeltaktører stimuleres. Også styremedlemmer kan initiere slike
møter og eventuelt invitere med noen fra sekretariatet
5. Deltakelse/orienteringer på fagseminarer/konferanser
6. Andre møteplasser
7. Synliggjøre nytten ved FoU
8. Legge ut mer tilpasset informasjon på hjemmesida, herunder oversikt over forkortelser

Kontakt med FoU-institusjoner
1. Mer toveiskontakt - dialogmøter

Formidling av resultater
1. Alle sluttrapporter fra prosjekter finansiert av FFL og/eller JA gjøres tilgjengelig for
styrene
2. Mer popularisering av FoU-resultater. Tilrettelegging for media styrkes.
3. Utvikle samarbeid med infostabene i LMD og NFR
4. Vurdere en nettportal for matforskningen der resultater presenteres

Utlysing av midler
1. Ved utlysning av midler innen mat-/miljøområdet for 2011 og inntil videre nyttes
prekvalifisering via skisser
2. Utlysningen legges ut tidligere enn for 2010 slik at det blir lengre tid til skriving av
fullstendige søknader

Vedtak i enkeltprosjekter kontra rammebevilgninger
1. Nåværende praksis videreføres. For hoveddelen av søknadene avgjør styret hvilke
prosjekter som tildeles midler.

Store kontra små prosjekter
1. FFL/JAs prosjektportefølje bør bestå av en blanding av større og mindre prosjekter.

Åpne kontra lukkede prosjekter
Styrene har praktisert åpenhet når kollektive brukermidler er inne i finansieringen, også når
det gjelder brukerstyrte prosjekter. Dette går i noen tilfelle lenger enn statsstøtteregelverket
krever. Ønsker man å lukke/begrense åpenheten, vil det imidlertid bli begrensinger i tillatt
støttegrad. EØS regelverket åpner for å gi opptil 80 % støtte til industriell forskning for små
bedrifter når det dreier seg om samarbeid mellom bedrifter, samarbeid med en offentlig
forskningsinstitusjon eller for spredning av resultater. For mellomstore bedrifter er grensen 75
% og for store bedrifter 65 %. Små bedrifter er definert som under 50 ansatte, og store
bedrifter over 250 ansatte. Dette innebærer at også innenfor KMB-virkemidlet kan det tillates
begrensninger på åpenhet, men da kan ikke bedriftene ha over 50 ansatte hver. Deltar
mellomstore/store bedrifter må andre virkemidler (BIP) nyttes om åpenhet skal begrenses.
1. Prosjekter finansiert helt eller delvis med FFL/JA-midler skal som hovedregel være
åpne.
2. I spesielle tilfelle kan det vurderes å begrense åpenheten når det ikke er i strid med
statsstøtteregelverk

Internasjonale FoU-program
1. Midlene nyttes til prosjekter med nasjonal nytteverdi. Internasjonalt samarbeid i disse
prosjektene stimuleres.

Samarbeid med FFL/FHF og Nofima
1. Det arbeides videre med å finne fram til temaer/prosjekter med blågrønne synergier
som kan fellesfinansieres av de to fondene
2. Det tas kontakt med NFR for å utløse blågrønne synergier innenfor rammen av
Matprogrammet både for 2010 og på lenger sikt
3. De særskilte møter mellom hvert av fondene og Nofima videreføres og styrkes
4. Det etableres faste fellesmøter på våren mellom Nofima og de to fond der viktige
fellesspørsmål tas opp

Vedlegg 4: Sak B-52/09 Innvilgede prosjekter innen området mat/miljø
Prosj. Prosjekttittel
Prosjektansvarlig inst.
nr.
199375 Botulism in poultry: Epidemiology and improvement Veterinærinstituttet Oslo
of diagnostic tools

199382 Development of models in NorFor Plan to predict
economical optimal feeding level in high yielding
dairy cows in Scandinavia

199397 High-protein forage legumes under contrasting
management and climate conditions

199401 Hygienic aspects of silage made on grass
contaminated with Iberian Slug (Arion lusitanicus)
and Grey Garden Slug (Deroceras reticulatum)

199422 Ovine footrot and related contagious bovine claw
diseases in Norway

199555 Increased supply of organically produced forage
seed of grasses and clovers in Norway (økofrø)

Totalt innvilget

Innvilget
2010
1 073 000

Tilsagn
2011

Tilsagn
2012

Tilsagn
2013

Tilsagn
2014

1 357 000

663 000

97 000

63 050
33 950

Totalt
3 190 000

herav FFL
herav JA

697 450
375 550

882 050
474 950

430 950
232 050

Totalt innvilget

284 000

360 000

360 000

herav FFL
herav JA

185 452
99 400

235 080
126 000

235 080
126 000

0
0

0
0

655 612
351 400

Totalt innvilget

1 548 000

1 578 000

1 692 000

1 771 000

452 000

7 041 000

herav FFL
herav JA

1 006 200
541 800

1 025 700
552 300

1 099 800
592 200

1 151 150
619 850

293 800
158 200

4 576 650
2 464 350

Totalt innvilget

550 000

1 280 000

1 030 000

505 000

herav FFL
herav JA

357 500
192 500

832 000
448 000

669 500
360 500

328 250
176 750

0
0

2 187 250
1 177 750

Totalt innvilget

1 672 000

3 510 000

3 630 000

3 750 000

1 908 000

14 470 000

herav FFL
herav JA

1 086 800
585 200

2 281 500
1 228 500

2 359 500
1 270 500

2 437 500 1 240 200
1 312 500
667 800

9 405 500
5 064 500

Bioforsk, Ås

Totalt innvilget

3 790 000

4 190 000

4 190 000

4 190 000

2 463 500
1 326 500
1 924 000

2 723 500
1 466 500

2 723 500
1 466 500

2 723 500
1 466 500

Norges veterinærhøgskole

herav FFL
herav JA
Totalt innvilget

3 584 000

2 789 000

362 000

herav FFL
herav JA

1 077 440
673 400

2 007 040
1 254 400

1 561 840
976 150

Totalt innvilget

460 000

500 000

herav FFL

299 000

325 000

Universitetet for miljø- og
biovitenskap

Bioforsk Nord

Veterinærinstituttet Oslo

199409 Improved quality of Norwegian fruits, potatoes and Bioforsk, Ås
vegetables after long- and short-term storage

199412 Mycotoxin contamination in Norwegian food and
feed - modelling, reductive approaches and risk
assesment with regards to the whole food chain

Finansiører

Bioforsk Øst
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0
0

2 073 500
1 116 500
1 004 000

3 365 000

16 360 000

0
0

10 634 000
5 726 000
8 659 000

202 720
126 700

0
0

4 849 040
3 030 650

500 000

430 000

110 000

2 000 000

325 000

279 500

71 500

1 300 000
1

Prosj. Prosjekttittel
nr.

Prosjektansvarlig inst.

Finansiører

Innvilget
2010
161 000

Tilsagn
2011
175 000

Tilsagn
2012
175 000

Tilsagn
2013
150 500

Totalt innvilget

1 015 000

1 160 000

1 160 000

985 000

herav FFL
herav JA
Totalt innvilget

659 750
355 250
2 134 000

754 000
406 000

754 000
406 000

640 250
344 750

3 106 000

4 756 000

4 492 000

herav FFL
herav JA
Totalt innvilget

1 387 100
746 900
2 500 000

2 018 900
1 087 100

3 091 400
1 664 600

5 000 000

5 000 000

herav JA
199604 Studies on the biology of potato cyst nematodes
(Globodera spp.) under Nordic conditions for
improving management and regulation in Norway

199387 Expanding the technology base for Norwegian
wheat breeding Sequencing wheat chromosome
7B.

Bioforsk Plantehelse

Universitetet for miljø- og
biovitenskap

199448 The impact of calf and youngstock development on Universitetet for miljø- og
dairy cow health, production and profitability
biovitenskap

herav FFL
herav JA

SUM innvilget totalt
herav FFL
JA
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Tilsagn
2014
38 500

16 334 770
8 968 750

16 500 570
9 019 500

700 000
4 320 000

0
0

2 808 000
1 512 000
14 488 000

2 919 800
1 572 200

0
0

5 000 000

2 500 000

9 417 200
5 070 800
20 000 000

1 625 000
3 250 000
3 250 000 3 250 000 1 625 000
875 000
1 750 000
1 750 000 1 750 000
875 000
Styrene er innstilt på å innvilge midler til prosjektet under
forutsetning av at søker sender inn revidert søknad der
merknadene fra fagekspertene legges til grunn og at rammen
reduseres til 5 mill. kroner årlig. På grunn av omarbeidinga legges
til grunn at prosjektet forskyves med 6 mnd med oppstart tidligst
01.07.2010. Den økonomiske rammen for 2010 reduseres til 2,5
mill. kroner.
16 950 000 25 625 000 25 770 000 21 582 000 4 970 000
10 845 192
5 932 500

Totalt

13 995 720
7 553 700

3 230 500
1 739 500

13 000 000
7 000 000

94 897 000
60 906 752
33 213 950

2

Vedlegg 5: Sak B-52/09 Søknader på reserveliste og avslåtte søknader
innenfor området mat/miljø
Søknader på reserveliste - avgjøres endelig 15.01.2010
Prosjekt-nummer
Prosjekttittel
Ansvarlig institusjon
199421 Optimising operation parameters for
Nofima Mat AS
increased product quality of processed
potato
199370 Boosting organic cereal production by
nutrients from recycled organic wastes
Bioforsk Øst
199406 Improved beef quality by better
Nofima Mat AS
utilization of pasture and optimized
carcass handling
199402 Bottlenecks in organic vegetable
Bioforsk
production: Plant protection and plant
nutrition
199415 Norwegian foods optimised for an
Nofima Mat AS
ageing population
199439 Rearing laying hens: development of
Norges veterinærhøgskole
optimal methods that safeguard welfare
and productivity

Sak B-52/09 Avslåtte søknader innenfor området mat/miljø
Prosjekt-nummer
Prosjekttittel
199427 Perinatal and preweaning mortality in
Norwegian pig farming

Ansvarlig institusjon
Norges veterinærhøgskole

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1 Vedlegg 6: Sak J-53/09 Innvilgede søknader der JA er medfinansiør innenfor området til Natur og næring
2
Prosj. Prosjekttittel
Prosjektansvarlig inst.
Finansiører
Innvilget
Tilsagn
Tilsagn
Tilsagn
Tilsagn
3
nr.
2010
2011
2012
2013
2014
2 600 000
1 600 000
1 800 000
199316 Accounting for carbon and GHG emissions:
Norsk institutt for skog og
Totalt innvilget
1 800 000
balancing multiple landscape functions on farmland landskap
4
(Forsker)
1 300 000
800 000
900 000
herav JA
900 000
5
1 087 000
1 229 000
199329 Valuing Norwegian wool (KMB)
Statens institutt for
Totalt innvilget
1 864 000
6
forbruksforskning
0
0
7
herav JA
688 000
2 283 000
2 511 000
2 751 000
199349 Structural changes in agriculture, rural
Norsk senter for
Totalt innvilget
1 729 000
8
bygdeforskning
communities and cultural landscapes (Forsker)
850 000
1 020 000
1 169 000
9
herav JA
734 000
Merknad: Det skal gis hovedprioritet til strukturendringer og
påvirkning på drift/produksjon og eierforhold. Påvirkning på
kulturlandskap og levende bygder bør også samordnes med
pågående prosjekter. Tilskuddet redusert med 15 %.
10
1 200 000
1 200 000
199350 Challenges for succession in family farms and
Nordlandsforskning
Totalt innvilget
1 190 000
small family firms in rural areas (KMB)
11
240 000
240 000
herav JA
240 000
12
199385 Mental Health Promotion by Recovery-Oriented
Green Care Services (KMB)

Høgskolen i Hedmark

Totalt innvilget

J

Totalt
7 800 000

3 900 000
4 180 000
688 000
9 274 000
3 773 000

3 590 000
720 000

1 799 000

2 495 000

2 243 000

728 000

7 265 000

324 000

449 000

404 000

131 000

1 308 000

13
herav JA
14
Prosjektet skal ha hovedfokus på å dokumenter alle sider ved
tjenestene. Den delen av prosjektet som skal studere
relasjonene mellom hovedaktørene, delmål 7, kan med fordel
utsettes og/eller overlates til andre institusjoner. Tilskuddet
redusert med 10 %.

15
199398 Cost effective, environmentally- and health-friendly Bioforsk, Plantehelse production of poinsettia with improved ornamental Plantevernet
value (KMB)
16

1 033 000

1 212 000

1 252 000

1 203 000

4 700 000

herav JA

294 000

206 000

245 000

100 000

845 000

Totalt innvilget

730 000

1 240 000

1 245 000

1 105 000

4 320 000

Totalt innvilget

17
18

199410 How to control Anthriscus sylvestris: Biological
measures and societal efforts (KMB)

Bioforsk Nord, Holt
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1

3

A
Prosj. Prosjekttittel
nr.

B

C
Prosjektansvarlig inst.

D
Finansiører
herav JA

E
Innvilget
2010
357 000

F
Tilsagn
2011
358 000

G
Tilsagn
2012
519 000

H
Tilsagn
2013

I
Tilsagn
2014

J
Totalt

177 000

1 411 000

19
Merknad: Prosjektet er noe bredt. Kostnadsrammen er redusert
med 20 %. Økt fokus på den biologiske delen, herunder i eget
arbeid i prosjektet få fram best mulig biologisk veiledning.
20
21

199487 Environmental and economical sustainability of
organic dairy farms (Forsker)

Bioforsk Økologisk, Tingvoll
gard

Totalt innvilget

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2 400 000

7 800 000

800 000

900 000

1 000 000

1 200 000

3 900 000

1 980 000

2 035 000

2 085 000

6 100 000

408 000

407 000

417 000

1 232 000

herav JA
22
199494 Effects of activities and work on a farm and its
nature surroundings on health, social well-being
and working ability for people out of work (KMB)
23

Institutt for husdyr- og
akvakulturvitenskap, UMB

Totalt innvilget

herav JA
24
25
26

SUM innvilget totalt for prosjekter der JA er
medfinansiør
herav JA

13 725 000 15 952 000 15 365 000
4 745 000
4 710 000
4 645 000
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9 987 000
3 677 000

0
0

55 029 000
17 777 000

2

Vedlegg 7: Sak J-53/09 Avslåtte søknader innenfor området til Natur og næring - prosjekter
relevante for JA-midler, men som ikke ble prioritert av Styret for JA

Prosjekt-nummer

Prosjekttittel

Ansvarlig institusjon

Agricultural performance - measuring the
importance of public goods
When Nature Bites Back: Agricultural
Greening in the Era of Climate Change
SOS - Save Our Sheep! Losses of ewes and
lambs on range - causes, mechanisms and
preventive actions
Climate Change Vulnerability in Fishery and
Agricultural Sectors in Northern Norway

Samfunns- og næringslivsforskning
AS (SNF)
Norsk senter for bygdeforskning

Særmerknader utover
innstilling

Forskersøknader
199317
199326
199351

199357

Bioforsk Nord

Nordlandsforskning

199368

Reducing damage by geese to agriculture by NINA, Avd. for arktisk økologi
population control investigating the use of
adaptive organisation and co-management of
hunting

199376

Næringsutvikling, bosetting og vern.
Utvikling av bærekraftige løsninger
Climate change and Norwegian agriculture interactions, adaptation and socioeconomic
impacts
Norwegian Seed Policy in the Interface
between European Legislation and the
International Treaty on Plant Genetic
Resources
MODELLING FORCES OF LANDSCAPE
CHANGE: A SYSTEM DYNAMICS
APPROACH TO FARMLAND LOSS IN
NORWAY
Livestock Partnership Contracts - An
Intermediate or Permanent Solution?
Land-use and natural resource management
for protection and ecomonic growth

199377

199378

199383

199399
199407

199483

199502

199503

Universitetet i Agder
Samfunns- og næringslivsforskning
AS (SNF)
Fridtjof Nansens institutt (FNI)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
UiBergen

Institutt for økonomi og
ressursforvaltning, UMB
Det juridiske fakultet, UiBergen

Norsk senter for bygdeforskning
Farm-based entrepreneurship policy:
reassessing its economic, institutional and
sociocultural assumptions, basis and
consequences
Directions of municipality change in space
Norsk institutt for
and over time and the relations to agriculture, landbruksøkonomisk forskning
agricultural policy and regional policy
Developing standard methods for testing
invasion risk of introduced plants under
climate change

Bioforsk Vest, Særhiem

KMB-søknader
199342

199353

199362

Prosjektets tema vurderes som
meget relevant for næringen.
Søknaden mangler imidlertid
nødvendig
forankring/medvirkning fra
næringen.

The 'Multi-house Home' Expansion in
Østlandsforskning, Stiftelsen
Mountain Regions in Norway and Local
Community Development - Challenges,
Management and Planning.
Social Farming at a Cross Road: interactions, Norsk senter for bygdeforskning
contracts and quality (SoFarm)
Renewal of the culture program of
Hydrangea macrophylla to develop a
competitive and environmentally friendly
Norwegian production

Institutt for plante- og miljøvitenskap,
UMB

Prosjektet er relevant i forhold
til klimasatsingen, men nådde
ikke opp i konkurransen om
midler

199411
199414
199419

Grass for Bioenergy in Northern Norway
GOVERNING MULTIPURPOSE USE OF
OUTFIELDS
From sunlight to lamb chops and T-bone
steaks (meat production on Norway's alpine
rangelands): variation in space and time

NORUT Narvik
Nordlandsforskning
Institutt for husdyr- og
akvakulturvitenskap, UMB

199498

Ecologically sustainable implementation of Bioforsk Øst, Landvik
the Nature Management Act for restoration of
disturbed landscapes in Norway

199507

Cultural sustainability of local food - A
project on consumption practices and
sustainable policy for local and mountain
food

Statens institutt for forbruksforskning

BIP-søknader
199356

Samspill av bærekraftige energiteknologier i Gether AS
landbruket

I Forskningsrådet ble søknaden
flyttet fra Natur og næring til
programmet Fremtidens rene
energisystem (RENERGI)

