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Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak B-32 /09 Godkjenning av møtebok fra møtet 18.06.2009
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
Møteboka fra møtet 18.06.2009 godkjennes.

Sak J- 33 /09 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over
jordbruksavtalen pr. 01092009
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten pr. 01.09.2009 og bevilgningsstrategien for
forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak F-34 /09 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt Fondet for forskningsavgift
på landbruksprodukter FFL pr. 01.09.2009
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
Regnskapsoversikten og prosjektoversikt pr. 01.09.2009 samt bevilgningsstrategi tas til
orientering.

Sak B-35 /09 Øvrige orienteringssaker til styrene for FFL og JA 16.09.2009
MØTEBEHANDLING
Det ble orientert muntlig i forhold til sakens punkter 1-5. I tillegg ble som punkt 6 orinetert
fra et møte i LMD knyttet til finansiering/organisering av Senter for husdyrforsøk på Ås.
VEDTAK
Informasjonen tas til orientering
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Sak F-36 /09 Strategiske programmer 2005-2008 Sluttrapport
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
Fondsstyret har vurdert sluttrapportene for Matforsks/Nofima Mats basisprosjekter finansiert
av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) i perioden 2005-2008. Styret
slutter seg til de vurderinger/merknader NFR har gjort i tilknytning til rapportene. Styret er
tilfreds med konklusjonene knyttet til kompetansebygging, vitenskapelig produksjon og
samarbeid, herunder internasjonalt forskningssamarbeid. I forhold til seinere rapportering
ber styret om at Nofima særlig merker seg NFRs forslag til endringer knyttet til ensartet
framstilling av prosjektrapportene og behovet for en analyse av betydning for egen
institusjon og næringsliv. På dette grunnlag godkjennes rapportene.

Sak J-37 /09 Søknad om midler for 2009: E-sporingsprosjektets kjøttpilot
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
Styret for JA har vurdert søknaden fra Kjøtt- og fjørfebransjens servicekontor. Styret mener
prosjektets tema er sentralt i arbeidet med mattrygghet og av stor betydning for næring,
forbrukere og myndigheter. Med forbehold om at prosjektet blir gjennomført i henhold til
framlagt plan, imøtekommes søknaden om videreføring av prosjektet med inntil 1 472 500
kroner for 2009. Styret vil understreke at vedtaket ikke medfører noen garanti for tildeling av
midler i prosjektets påfølgende år/arbeidsperiode.

Sak J-38 /09 Søknad om midler: Prissetting i verdikjeden for økologisk mat
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styret for JA å gjøre følgende vedtak:
Styret for JA har vurdert søknaden fra NILF om midler til prosjektet Prissetting i
verdikjeden for økologisk mat. Styret mener en utredning om prisdannelsen på økologiske
matvarer er relevant jf. handlingsplanen ”Økonomisk, agronomisk – økologisk!” (LMD
2009), og at en slik undersøkelse kan bidra til å synliggjøre forhold som kan føre til konkrete
tiltak for å øke omsetningen av økologiske matvarer. Styret mener likevel at for å nå de mål
som er satt, er det behov for en noe annen innretning av prosjektet og en større
forskningsinnsats enn det som beskrives i prosjektsøknaden. Styret finner derfor ikke å
kunne prioritere midler til dette utredningsprosjektet. Søknaden er avslått.
MØTEBEHANDLING
Det ble gjort enstemmig vedtak.
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VEDTAK
Styret for JA har vurdert søknaden fra NILF om midler til prosjektet Prissetting i
verdikjeden for økologisk mat. Styret vil vise til handlingsplanen for økologisk landbruk fra
2009 Økonomisk, agronomisk – økologisk! og til midler avsatt til oppfølging av denne.
Styret mener prosjektet primært må vurderes i forhold til disse. Et av tiltakene i
handlingsplanen er å gjennomføre en utredning om prisdannelsen på økologiske matvarer.
Styret er i tvil om det foreliggende utredningsprosjektet har tilstrekkelige bredde til å nå de
mål NILF beskriver. Ut fra ovennevnte forhold finner styret ikke å kunne prioritere midler til
omsøkte utredningsprosjekt. Søknaden er avslått.

Sak J-39 /09 Søknad om midler: Tilpasning til ny WTO-avtale og konsekvenser
for norsk jordbruk: Oppdatering av scenarioanalyse
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styret for JA å gjøre følgende vedtak:
Styret for JA har vurdert søknaden fra NILF om midler til prosjektet Tilpasning til ny WTOavtale og konsekvenser for norsk jordbruk: Oppdatering av scenarioanalyse. Styret mener
det er viktig med kunnskap om WTO og konsekvensene av en ny WTO-avtale for norsk
landbruk, samt oppdatering av relevant analyseverktøy. Det legges til grunn at
brukergruppen blir etablert. På ovennevnte grunnlag imøtekommes søknaden med inntil
251 100 kroner for 2009. Eventuell merverdiavgift må dekkes innenfor rammen.
MØTEBEHANDLING
Det ble delt ut revidert søknad innkommet etter lukking av saksbehandlingen. Søknaden
enstemmig avslått.
VEDTAK
Styret for JA har vurdert søknaden fra NILF om midler til prosjektet Tilpasning til ny WTOavtale og konsekvenser for norsk jordbruk: Oppdatering av scenarioanalyse. Styret mener
ansvaret for prioritering og handtering av denne type analyser knyttet til internasjonale
forhandlinger må ligge hos LMD i samspill med relevante aktører. En slik prioritering av
saken foreligger ikke. Søknaden er derfor avslått.
.

Sak J-40 /09 Søknad om midler: Forprosjektet miljøanalyse for norsk
matsektor og vurdering av tiltak og virkemiddelbruk
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styret for JA å gjøre følgende vedtak:
Styret for JA har vurdert søknaden fra NILF om midler til forprosjektet miljøanalyse for
norsk matsektor og vurdering av tiltak og virkemiddelbruk. Forprosjektet skal først og fremst
danne grunnlag for et senere hovedprosjekt. Etter en samlet vurdering finner styret for JA
ikke å kunne prioritere midler til dette forprosjektet. Søknaden er avslått.
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MØTEBEHANDLING
Det ble delt ut revidert søknad innkommet etter lukking av saksbehandlingen. Det ble gjort
følgende enstemmige vedtak.
VEDTAK
Styret for JA har vurdert søknaden fra NILF om midler til forprosjektet miljøanalyse for
norsk matsektor og vurdering av tiltak og virkemiddelbruk. Forprosjektet skal først og fremst
danne grunnlag for et senere hovedprosjekt. Styret vil vise til prioriteringene i St.m. nr. 39
(2008-2009) Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen og til midlene avsatt over
jordbruksavtalen til Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket. Etter en samlet
vurdering finner styret for JA ikke å kunne prioritere midler til dette forprosjektet. Søknaden
er avslått.

Sak B-41 /09 Vurdering av skissen Klimavennlig og bærekraftig jordarbeiding i
et framtidig norsk landbruk og utredning av behov for utdanning
og forskning innen landbruksteknikk
MØTEBEHANDLING
Norges forskningsråds anbudsdokument for en utredning om økt behov for biogass fra
landbruket ble delt ut. Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
1. Styrene for FFL/JA har vurdert skisse fra Høgskolen i Hedmark om midler til
prosjektet Klimavennlig og bærekraftig jordarbeiding i et framtidig norsk landbruk.
Skissen innkom 2 ½ uke etter fastsatt frist. På dette grunnlag avvises skissen.
2. Styret for JA har vurdert det som hensiktsmessig å få utredet kompetansegrunnlaget
for bedre agronomi i lys av landbrukets klimautfordringer, herunder landbruksteknikk og jordbearbeiding. Utdanning og forskning for å øke kunnskapsgrunnlaget
må inngå i utredningen. NFR anmodes om å følge opp dette. Leder gis fullmakt til å
innvilge midler til en eventuell delfinansiering av utredningen.

Sak B-42 /09 FFL og JA - styrenes arbeidsform
MØTEBEHANDLING
Styret hadde en omfattende diskusjon av saken. Styret gav sekretariatet ros for et godt
dokument som ga grunnlag for en grundig diskusjon om styrenes arbeid framover.
Enstemmig vedtak.
VEDTAK
Til neste møte lages saksframlegg som oppsummerer konklusjonene fra møtet.
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Eventuelt
• Søknadsbok og regneark for innkomne søknader til FFL/JAs separate utlysning innen
mat/miljø-området ble delt ut. Søknadsoversikt og sammendrag av innkomne
søknader innenfor fellesutlysningen med Natur og Næring vil bli ettersendt til
styrene.
• Styremøtet for FFL/JA den 28. oktober 2009 avlyses

