PROTOKOLL
fra
møte i styrene for FFL og JA
tirsdag 31. mars 2009
i
Statens landbruksforvaltning

Møtet ble satt kl. 13.00 og hevet 16.00
Til stede:
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak B-9 /09 Godkjenning av møtebok fra møtet 13.02.2009
MØTEBEHANDLING
Det var kommet en merknad rundt lengden på vedtaket i sak F-5/09. Møteboka ble
enstemmig godkjent, men styret ønsker at vedtakene utformes så korte som mulig.
VEDTAK
Møteboka fra møtet 13.02.2009 godkjennes.

Sak F-10 /09 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt pr. 28.02.2009 Fondet for
forskningsavgift på landbruksprodukter FFL
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Regnskapsoversikten pr. 28.02.2009, prosjektoversikten pr. 31.12.2008 samt
bevilgningsstrategi oppdatert januar 2009, tas til orientering.

Sak J-11 /09 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over
jordbruksavtalen pr 15.03.2009
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Den økonomiske oversikten, prosjektoversikten pr. 15.03.2009 og bevilgningsstrategien for
forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak B-12 /09 Øvrige orienteringssaker til møtet 31.03.2009
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Brevet til Norges veterinærhøgskole vedrørende manglende informasjon om finansiør med
tilhørende svar og brevet til NTP-Food for Life tas til orientering.
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Sak F-13 /09 Vurdering av administrasjonsgodtgjørelsen til SLF
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning foreslår at styret for FFL gjør følgende vedtak:
Godtgjørelsen til SLF for sekretariatsoppgaver for styret for FFL økes med ett årsverk,
tilsvarende 1,08 mill. kroner og justeres i takt med øvrige godtgjørelser. Tiltaket kan
iverksettes straks.
MØTEBEHANDLING
Av hensyn til fleksibilitet i forhold til avlønning, ble andre ledd i første setning tatt ut.
Enstemmig vedtak.
VEDTAK
Godtgjørelsen til SLF for sekretariatsoppgaver for styret for FFL økes med ett årsverk.
Tiltaket iverksettes straks.

Sak F-14 /09 Godtgjørelse for arbeid utført av styrets leder
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår Styret for FFL å gjøre følgende vedtak:
For perioden 01.01.2009 – 01.02.2010 godtgjøres styreleders arbeid slik:
1. Møtegodtgjørelse for styremøter med 435 kr. pr time (+8 timer forberedelse)
2. Møter, foredrag og deltakelse på møter som omtalt foran basert på medgått tid
inklusive nødvendig forberedelse. Sats 435 kr pr time
3. Godtgjørelse etter punkt 1 og 2 overføres til LMD
4. Styrets nestleder og sekretær attesterer lederens oppgaver i henhold til pkt 2
Reise- og diettgodtgjørelse honoreres på vanlig måte.
Opplegget vurderes før eventuell videreføring i 2010.
MØTEBEHANDLING
Grue fratrådte under behandling av denne saken. Forslag til vedtak ble med en liten endring i
periodens lengde, enstemmig vedtatt. Ettersom det kun var 4 stemmeberettigede til stede
under denne saken, var styret etter vedtektenes § 7, andre ledd, ikke beslutningsdyktige.
Med mindre minst en av representantene fra HSH eller NNN formelt støtter vedtaket, tas
saken opp til ny votering på neste møte.
VEDTAK
For perioden 01.01.2009 – 01.01.2010 godtgjøres styreleders arbeid slik:
1. Møtegodtgjørelse for styremøter med 435 kr. pr time (+8 timer forberedelse)
2. Møter, foredrag og deltakelse på møter som omtalt foran basert på medgått tid
inklusive nødvendig forberedelse. Sats 435 kr pr time
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3. Godtgjørelse etter punkt 1 og 2 overføres til LMD
4. Styrets nestleder og sekretær attesterer lederens oppgaver i henhold til pkt 2
Reise- og diettgodtgjørelse honoreres på vanlig måte.
Opplegget vurderes før eventuell videreføring i 2010.

Sak F-15 /09 Finansiering av matforskning - Nofima
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styret for FFL å gjøre følgende vedtak:
1. Styreleder/sekretariat tar initiativ overfor NFR og FHF 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. Målet for dette arbeidet er å bidra til kompetanseoppbygging i
blågrønn sektor som grunnlag for økt konkurransekraft og verdiskapning
Styret legger til grunn at arbeidet både har et kortsiktig og langsiktig perspektiv.
Styret legger videre til grunn at det før styrets behandling av NOFIMAs
bevilgning for 2010 og seinest 15. oktober foreligger et felles opplegg for 2010
2. Styret viser til tidligere vedtak knyttet til behovet for likebehandling og
parallellitet i finansieringa fra de to fondene, jf. sak F-03/07 og F-29/08. Styret er
bekymret i forhold til Nofimas situasjon ut fra at finansieringa av
grunnbevilgningsaktivitetene i Nofima ikke er på plass og at fondsfinansieringen
innen ”blå” sektor ennå ikke har nådd det forventede nivå. Styret legger til grunn
at disse forhold er tilfredsstillende avklart før styrets budsjettbehandling for 2010
3. NFRs vedtak om strukturgjennomgangen i Matprogrammet utsettes, og drøftes
videre som del av oppfølgingen i pkt 1
4. Kvalitetssikringssystemene for matforskningen gjennomgås og harmoniseres som
ledd i oppfølgingen i pkt 1.
MØTEBEHANDLING
Styret ba styreleder lede arbeidet skissert under pkt 1 på vegne av FFL. Med en tilføyelse om
dette ble innstillingen enstemmig vedtatt.
VEDTAK
1. Styreleder/sekretariat tar initiativ overfor NFR og FHF 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. Målet for dette arbeidet er å bidra til kompetanseoppbygging i
blågrønn sektor som grunnlag for økt konkurransekraft og verdiskapning
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Styret legger til grunn at arbeidet både har et kortsiktig og langsiktig perspektiv.
Styret legger videre til grunn at det før styrets behandling av NOFIMAs
bevilgning for 2010 og seinest 15. oktober foreligger et felles opplegg for 2010.
Styret ber styreleder lede arbeidet på vegne av FFL.
2. Styret viser til tidligere vedtak knyttet til behovet for likebehandling og
parallellitet i finansieringa fra de to fondene, jf. sak F-03/07 og F-29/08. Styret er
bekymret i forhold til Nofimas situasjon ut fra at finansieringa av
grunnbevilgningsaktivitetene i Nofima ikke er på plass og at fondsfinansieringen
innen ”blå” sektor ennå ikke har nådd det forventede nivå. Styret legger til grunn
at disse forhold er tilfredsstillende avklart før styrets budsjettbehandling for 2010
3. NFRs vedtak om strukturgjennomgangen i Matprogrammet utsettes, og drøftes
videre som del av oppfølgingen i pkt 1
4. Kvalitetssikringssystemene for matforskningen gjennomgås og harmoniseres som
ledd i oppfølgingen i pkt 1.

Sak B-16 /09 Prioritering av forskningsområder for 2010 - innspill fra
næringsaktørene m.m
MØTEBEHANDLING
Med et mindre tillegg under pkt. 2 ble innstillingen enstemmig vedtatt.
VEDTAK
1. Utlysningen av midler for 2010 gjøres samtidig med Matprogrammet og Natur og
næring.
2. Det settes som krav for søknad til FFL/JA innen mat/miljø 2. september 2009 at det
leveres skisse til prosjekter innen en fastsatt frist oppgitt i utlysningen.
3. Mottak av skisser og seinere søknader skjer gjennom NFR sine fagsystemer.
4. Midlene fra FFL/JA for årets utlysning brukes i hovedsak på søknadstypen KMB.
5. Styrene for FFL/JA har følgende hovedprioriteringer:
a)
b)
c)
d)

Klima/miljø/energi
Økologisk landbruk
Effektiv produksjon og produktkvalitet gjennom verdikjeden
Mat og helse
I tillegg kommer prioriteringer for styret for JA fastsatt under
jordbruksforhandlingene

Statens landbruksforvaltning

Side: 7 av 9

6. Styrene for FFL/JA oppfordrer aktører om å gå sammen i større bransjeprosjekter for
å kunne ta tak i felles, store utfordringer i bransjen.
7. Mulighetene for å gi anledning til forsinket offentliggjøring av resultater av
prosjekter under KMB virkemiddelet vurderes.
8. Prioriteringene til FFL/JA lages som eget vedlegg til utlysingen som i 2008.
Næringsaktørenes fullstendige innspill gjøres tilgjengelig på SLFs hjemmeside
9. Leder gis fullmakt til å godkjenne den endelige teksten som går inn i utlysinga.

Sak B-17 /09 Revidert KMB-søknad 140494 "Listeria monocytogenes in smallscale cheese production: Occurrence, contamination routes and
preventive measures Nofima Mat AS
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Styrene for FFL og JA har vurdert den reviderte søknaden med grunnlag i merknadene fra
møtet 24.11.2008. På bakgrunn av dette imøtekommes søknaden med til sammen 5 500 000
kroner, fordelt med 1 250 000 kroner i 2009, 2 700 000 kroner i 2010 og 1 550 000 kroner i
2011. Av innvilget beløp dekker FFL 83 % og JA 17 %.
For midlene innvilget av styret for JA tas forbehold om Stortingets budsjettvedtak. For
midlene innvilget av styret for FFL tas forbehold om FFLs framtidige inntekter.

Sak J-18 /09 Søknad om midler til prosjektet Nye grønnsaker - ny økologisk
frøproduksjon dyrket i Norge
Statens landbruksforvaltning tilrår styret for JA å gjøre følgende vedtak:
Styret for JA har vurdert søknaden fra Bioforsk om midler til prosjektet Nye grønnsaker – ny
økologisk frøproduksjon dyrket i Norge. Styret mener prosjektet ligger nærmere
planteforedling/utvikling/utprøving enn forskning og i grenseland for det midlene fra JA skal
omfatte. Selv om søknadsbeløpet er lite, finner Styret ikke å kunne prioritere midler til dette
prosjektet. Søknaden er avslått.

MØTEBEHANDLING
Styret fant prosjektet tematisk interessant og at det også vil kunne ha overføringsverdi for å
tilpasse frø utviklet for sørnorske forhold til nordnorske forhold. Enstemmig vedtak.
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VEDTAK
Styret for JA har vurdert søknaden fra Bioforsk om midler til prosjektet Nye grønnsaker – ny
økologisk frøproduksjon dyrket i Norge. Styret mener prosjektet er interessant og relevant.
Det forutsettes at prosjektet også tar med økologiske frø fra norske/nordiske sorter som i dag
ikke er i kommersiell bruk. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak imøtekommes
søknaden med til sammen 190 000 kroner, fordelt med henholdsvis 50 000 kroner, 40 000
kroner, 50 000 kroner og 50 000 kroner for årene 2009-2012.

Sak J-19 /09 Søknad om midler til utredningsprosjektet Geomat - Beskyttede
betegnelser som landbrukspolitisk virkemiddel - En studie av
rammevilkårene for merkeordningen i Norge sammenlignet med
EU
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styret for JA å gjøre følgende vedtak:
Styret for JA har vurdert søknaden fra Landbrukets utredningskontor om midler til
utredningsprosjektet Geomat – Beskyttede betegnelser som landbrukspolitisk virkemiddel –
En studie av rammevilkårene for merkeordningen i Norge sammenlignet med den
Europeiske union. Styret mener prosjektet vil kunne gi viktig kunnskap om mulighetene for
å utvikle merkeordningen Beskyttede betegnelser på en ønsket måte i Norge. Prosjektet vil
også gi grunnlag for å vurdere virkemidler for å stimulere utviklingen i ønsket retning. Slik
vil utredningen være av betydning både for næringen selv og for myndigheter. På dette
grunnlag imøtekommes søknaden med 492 500 kroner for 2009. Eventuell merverdiavgift
må dekkes innenfor rammen.

MØTEBEHANDLING
Med et par tilføyelser ble innstillingen enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Styret for JA har vurdert søknaden fra Landbrukets utredningskontor om midler til
utredningsprosjektet Geomat – Beskyttede betegnelser som landbrukspolitisk virkemiddel –
En studie av rammevilkårene for merkeordningen i Norge sammenlignet med den
Europeiske union. Styret mener prosjektet vil kunne gi viktig kunnskap om mulighetene for
å utvikle merkeordningen Beskyttede betegnelser på en ønsket måte i Norge. Prosjektet vil
også gi grunnlag for å vurdere virkemidler for å stimulere utviklingen i ønsket retning. Slik
vil utredningen være av betydning både for næringen selv og for myndigheter. Styret mener
det er viktig at rapporten drøfter strategier for utnyttelse av ordningen og at den også ender
opp med anbefalinger til større næringsmiddelbedrifter. Videre er det viktig med bred
publisering av rapportens resultater. På dette grunnlag imøtekommes søknaden med 492 500
kroner for 2009. Eventuell merverdiavgift må dekkes innenfor rammen.

Statens landbruksforvaltning

Side: 9 av 9

Sak B-20 /09 Søknad om midler til å fortsette arbeidet med målinger av metan i
forsøk med melkekyr
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Styrene for FFL og JA har vurdert søknaden fra Universitetet for miljø- og biovitenskap
(UMB) om midler til å fortsette arbeidet med måling av metanemisjonen. Styrene mener
arbeidet er relevant og kostnadsmessig fordelaktig framfor og eventuelt starte opp et helt nytt
prosjekt. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, innvilges søknaden med kr 120 000
for 2009 fordelt med kr 60 000 fra FFL og kr 60 000 fra JA. Midlene utbetales via NFR.

Eventuelt
- Møtet berammet 03.06.2009 flyttes til torsdag 18.06.2009 kl 10.00 i SLF.
- Årsmelding 2008 for henholdvis FFL og JA ble utdelt.
- Styreleder orienterte om sluttseminar for hanngrisforskning og FFL/JAs deltakelse på
seminaret

