PROTOKOLL
fra
møte i Fondsstyret og Avtalestyret
torsdag 13. mars 2008
i
Statens landbruksforvaltning

Møtet ble satt kl. 11.30 og avsluttet 15.30
Til stede:

Almar Sagelvmo (i sakene 01/08-08/08 og 15/08), Christian Anton
Smedshaug, Olav Randen, Berit Bull-Gjertsen, Jens Strøm, Trond Værnes

Forfall:

Eli Reistad, Sissel Monsvold, Sverre Bjørnstad (heller ikke varamedlem Aina
Bartmann kunne møte), Grete Andreassen

Fra SLF:

Kari Rasmussen Theting, Tor Erik Jørgensen, Anders Leine

Berit Bull-Gjertsen ble valgt som møteleder for de sakene Almar Sagelvmo ikke var til
stede.
Kristin Danielsen fra Norges forskningsråd orienterte om den planlagte gjennomgangen av
MATprogrammet, herunder samarbeidsmåter med eksterne finansiører, jf også sak B-11/08.
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Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak B-1/08 Godkjenning av møtebok fra møtet 20112007-21112007
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Møteboka fra møtet 20.11.2007 – 21.11.2007 godkjennes.

Sak J- 2 /08 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt forskningsmidler over
jordbruksavtalen pr. 13022008
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Den økonomiske oversikten og prosjektoversikten pr. 13.02.2008 for forskningsmidlene over
jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak F- 3 /08 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt -Fondet for
forskningsavgift på landbruksprodukter pr. 31.01.2008
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Regnskapsoversikt pr. 31.01.2008 samt oppdatert bevilgningsstrategi tas til orientering.

Sak B-4 /08 Søknad om utvidelse av prosjekt: Måling av metangassutslipp fra
mjølkeku
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår styreleder å gjøre følgende vedtak:
I henhold til fullmakt gitt i sak B-40/07, har styreleder vurdert søknaden fra Universitetet for
miljø- og biovitenskap (UMB) om ekstra midler til å ta inn metan som parameter i prosjektet
173020/110 Improvement of the NorFôr feed evaluation system. Styreleder mener prosjektet
er høyst relevant og kostnadsmessig fordelaktig framfor å eventuelt starte opp et helt nytt
prosjekt. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, innvilges søknaden med kr 320 000
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for 2008, fordelt med kr 160 000 på Fondet og kr 160 000 på Avtalen. Midlene gis via
Norges Forskningsråd.
MØTEBEHANDLING
Det ble gjort følgende enstemmige vedtak:
VEDTAK
Styret tar til orientering leders bruk av fullmakt gitt i sak B-40/07 vedrørende søknaden fra
Universitetet for miljø- og biovitenskap om ekstra midler til prosjektet Improvement of the
NorFôr feed evaluation system.

Sak F-5 /08 Bransjevis fordeling av avgiftsinntekter og tildeling til prosjekter i
perioden 2002-2007
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Oversikten over sektorvis fordeling av avgiftsinntekter og tildeling av prosjekter i perioden
2001-2007 tas til orientering.

Sak F-6 /08 Forskningsavgift på landbruksprodukter - innkreving av avgift på
vegetabiler
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Informasjonen om innkrevingen av forskningsavgift på vegetabiler tas til orientering.

Sak B-7 /08 NOFIMA - status pr. 06.03.3008
MØTEBEHANDLING
Styret vedtok å invitere konsernsjefen til neste møte. For øvrig ble det gjort enstemmig
vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Informasjonen om NOFIMA tas til orientering. Konsernsjef Ørjan Olsvik inviteres til neste
møte.
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Sak F-8 /08 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter - Årsmelding
og regnskap 2007
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Årsmelding og regnskap for 2007 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
godkjennes.

Sak J-9 /08 Kunnskapsstatus og forskningsbehov for Inn på tunet - søknad om
midler
MØTEBEHANDLING
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med et tillegg om at problematikken rundt
hygiene/smittespredning tas inn i arbeidet.
VEDTAK
Avtalestyret har vurdert invitasjonen til å delta i finansieringen av et prosjekt for å utarbeide
en kunnskapsstatus og kartlegge forskningsbehov innen Inn på tunet-tjenester. Styret mener
en slik kunnskapsstatus/kartlegging av forskningsbehov er viktig for kommende
prioriteringer innenfor området. Styret ber om at problematikken rundt
hygiene/smittespredning tas inn i arbeidet. På dette grunnlag og med forbehold om
Stortingets budsjettvedtak og at prosjektet blir fullfinansiert, innvilges 100 000 kroner fra
forskningsmidlene over jordbruksavtalen for 2008. Midlene utbetales via Norges
forskningsråd.

Sak J-10 /08 Søknad om midler: Prosjekt Inn på tunet - økonomien sett fra
kommunene
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår Avtalestyret å gjøre følgende vedtak:
Avtalestyret har vurdert søknaden fra NILF vedrørende prosjektet Inn på tunet – økonomien
sett fra kommunene. Styret mener midler til slike enkeltprosjekter ikke bør innvilges før
arbeidet med en kunnskapsstatus/kartlegging av forskningsbehov innen Inn på tunettjenestene foreligger. På dette grunnlag avslår Styret søknaden fra NILF om midler til
prosjektet.
MØTEBEHANDLING
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med noen tilføyelser.
VEDTAK
Avtalestyret har vurdert søknaden fra NILF vedrørende prosjektet Inn på tunet – økonomien
sett fra kommunene. Styret mener midler til enkeltprosjekter ikke bør innvilges før arbeidet

Statens landbruksforvaltning

Side: 6 av 9

med kunnskapsstatusen/kartleggingen av forskningsbehov innen Inn på tunet-tjenestene
foreligger 15.06.2008. Prosjekter bør da prioriteres i henhold til denne. På dette grunnlag
avslår Styret søknaden fra NILF om midler til prosjektet. Styret vil likevel bemerke at en
eventuell seinere søknad knyttet til samme tema bør ha flere finansiører.

Sak B-11 /08 Ressursinnsatsen innenfor mat- og landbruksrelatert FoU 2007 anmodning om midler
MØTEBEHANDLING
Forslag til innstilling fra Statens landbruksforvaltning ble lagt fram i møtet. Innstillingen ble
enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Fondsstyret og Avtalestyret viser til notat datert 19.02.2008 fra Landbruks- og
matdepartementet vedrørende utarbeiding av en ressurskartleggingsrapport for 2007 innenfor
mat- og landbruksforskningen i Norge. Styrene er enige i at det eksisterer et behov for å
kartlegge ressursinnsatsen innen dette området. I henhold til dette innvilges til sammen
100 000 kroner til utredningsarbeidet for 2008, fordelt med henholdsvis 40 000 kroner fra
forskningsmidler over jordbruksavtalen og 60 000 kroner fra Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter. Midlene utbetales via Norges forskningsråd. Eventuelle videreføringer
av arbeidet vurderes i etterkant av ferdigstilt rapport.

Sak B-12 /08 Søknad om støtte til gjesteforsker ved Bioforsk Plantehelse bekjemping av rognebærmøll
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår Fondsstyret og Avtalestyret å gjøre følgende vedtak:
Fonds-/Avtalestyret har vurdert søknaden fra Bioforsk Plantehelse om støtte til å engasjere
en gjesteforsker i arbeidet med bekjemping av rognebærmøll. Styrene vurderer arbeidet med
å bekjempe skader av rognemøll som svært viktig for epledyrkinga i Norge og at arbeidet
skissert i søknaden vil styrke sjansene for å finne fram til alternative bekjempingsmetoder og
derved redusere behovet for kjemiske plantevernmidler. Styrene vurderer det også som
positivt at det trekkes inn utenlandsk kompetanse i arbeidet.
På dette grunnlag finner Fondsstyret og Avtalestyret å kunne støtte arbeidet skissert i
søknaden med inntil 300 000 kroner. Beløpet fordeler seg med 150 000 kroner fra Fondet for
forskningsavgift på landbruksprodukter for 2008 og 150 000 kroner fra Forskningsmidlene
over jordbruksavtalen for 2009.
Det forutsettes at det innen 01.12.2008 leveres statusrapport etter første sesong og innen
01.12.2009 en sluttrapportert og regnskap for hele arbeidet.
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MØTEBEHANDLING
Det ble gjort følgende enstemmige vedtak:
VEDTAK
Fonds-/Avtalestyret har vurdert søknaden fra Bioforsk Plantehelse om støtte til å engasjere
en gjesteforsker i arbeidet med bekjemping av rognebærmøll. Styrene vurderer arbeidet med
å bekjempe skader av rognemøll som svært viktig for epledyrkinga i Norge og at arbeidet
skissert i søknaden vil styrke sjansene for å finne fram til alternative bekjempingsmetoder og
derved redusere behovet for kjemiske plantevernmidler. Styrene vurderer det også som
positivt at det trekkes inn utenlandsk kompetanse i arbeidet.
Fondsstyret og Avtalestyret er derfor innstilt på å støtte det foreslåtte arbeidet, men ønsker
saken fremmet som en prosjektsøknad. Styreleder gis fullmakt til å innvilge en eventuell
søknad med inntil 500 000 kroner.

Sak B-13 /08 Anmodning om økte ressurser til administrasjon av
Matprogrammet
MØTEBEHANDLING
Forslag til innstilling fra Statens landbruksforvaltning ble lagt fram i møtet. Innstillingen ble
enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Fondsstyret og Avtalestyret har vurdert anmodningen fra Norges forskningsråd (NFR) om å
bidra med 25 % av kostnadene til en rådgiverstilling innen MATprogrammet. Styrene finner
dette forsvarlig ut fra omfanget på det arbeidet NFR utfører for Fondet/Avtalen. I tråd med
dette økes administrasjonsgodtgjørelsen til NFR til kostnadene for 1 ¼ rådgiverstilling og en
halv konsulentstilling. Endringen gjøres gjeldende fra 2008. Samarbeidsavtalen mellom
Fondsstyret og Avtalestyret av 20.12.2005 endres i samsvar med dette.

Sak B-14 /08 Prosjekter etter utlysning bioenergi og biogass
MØTEBEHANDLING
Forslag til innstilling ble lagt fram i møtet. Christian Anton Smedshaug erklærte seg inhabil i
forhold til BIP-søknaden Biogass som del av landbrukets verdikjede. Dette medførte at bare
ett av 3 medlemmer i Avtalestyret var til stede og styret ble dermed ikke vedtaksført. Styret
vedtok derfor å utsette saken og i stedet avgjøre den i eget telefonmøte. Slikt møte ble
avviklet 25.03.2008. Smedshaug fratrådte som inhabil i vurderingen av prosjekt 188914. Det
ble gjort følgende enstemmige vedtak:
VEDTAK
1. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak innvilges midler fra Avtalen til
prosjekter listet opp i vedlegg 1.
2. Leder gis fullmakt til å drøfte nødvendige praktiske tillempninger med AREALTREprogrammets leder/nestleder
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Sak B-15 /08 Prioritering av forskningsområder for 2009 - innspill fra
næringsaktørene
Forslag til vedtak:
1. Utlysingen av midler gjøres i felleskap med Matprogrammet og Areal- og
Treprogrammet. Mottak av søknader skjer gjennom NFR sine fagsystemer
2. Fondets-/Avtalens midler brukes i hovedsak på søknadstypene KMB og BIP
3. Fonds- og Avtalestyret har følgende hovedprioriteringer:
a. Klima/miljø/bioenergi
b. Mat – kvalitet, helseeffekter
c. Mattrygghet
d. Råvaretilgang
e. Økologisk landbruk
I tillegg kommer prioriteringer for Avtalestyret fastsatt under
jordbruksforhandlingene
4. Fondets-/Avtalens prioriteringer lages som eget vedlegg til utlysingen som i 2007.
Næringsaktørenes fullstendige innspill gjøres tilgjengelig på SLFs hjemmeside
5. For KMB-prosjekter kan maksimum 50 % av egenfinansieringen komme fra
Fondet/Avtalen med mindre det foreligger spesielle bransjeutfordringer
6. Leder gis fullmakt til å godkjenne den endelige teksten som går inn i utlysinga.

MØTEBEHANDLING
Etter diskusjon ble det gjort følgende enstemmig vedtak:
VEDTAK
1. Utlysingen av midler gjøres samordnet med Matprogrammet og Areal- og
Treprogrammet. Mottak av søknader skjer gjennom NFR sine fagsystemer
2. Fondets-/Avtalens midler brukes i hovedsak på søknadstypene KMB og BIP
3. Fonds- og Avtalestyret har følgende felles hovedprioriteringer:
a. Klimatilpasninger
b. Bioenergi
c. Mat – kvalitet, helseeffekter
d. Mattrygghet
e. Råvaretilgang
f. Økologisk landbruk
I tillegg har Avtalen følgende prioriteringer fastsatt under jordbruksforhandlingene:
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g. Oppfølging av handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Miljøutfordringer generelt og klimautfordringene spesielt
Likestilling i landbruket
Landbrukets rolle i distriktspolitikken
Juridiske rammebetingelser for norsk landbruk (bl.a. jordvern)
Skatte- og avgiftspolitikk.
Øvrige prioriteringer i Landbruks- og matdepartementets nye strategi for forskning
og forskningsbasert innovasjon.

4. Fondets-/Avtalens prioriteringer lages som eget vedlegg til utlysingen som i 2007.
Næringsaktørenes fullstendige innspill gjøres tilgjengelig på SLFs hjemmeside
5. Det åpnes for at søknader kan rettes spesifikt mot Fondets og Avtalens midler
6. Styrene vil peke på betydningen av at prosjektsøknadene er forankret i næringa.
Forskningsinstitusjoner/forskere som ønsker å utvikle prosjekter knyttet til spesifikke
problemstillinger i næringsaktørenes innspill, anmodes om å etablere kontakt med
forslagsstilleren direkte eller gjennom sekretariatet i SLF
7. For KMB-prosjekter kan maksimum 50 % av egenfinansieringen komme fra
Fondet/Avtalen med mindre det foreligger spesielle bransjeutfordringer
8. Leder gis fullmakt til å godkjenne den endelige teksten som går inn i utlysinga.

Eventuelt
Ingen saker

Vedlegg 1: Sak B-14/08 Innvilgede søknader innen bioenergi/biogasser etter felles utlysing med AREALTRE-programmet
Prosj. Prosjekttittel
nr.
188911 Halm som biobrensel - tilgjenglige mengder,
produksjon- og bruksutfordringer i områder med
kort og fuktig innhøstingsperiode (BIP)

188914 Biogass som del av landbrukets verdikjede (BIP)

Prosjektansvarlig inst.

Finansiører

Energigården AS

Totalt innvilget

Norges Bondelag

herav
jordbruksavtalen
Totalt innvilget

Innvilget
2008
680 000

Tilsagn
2009

Tilsagn
2010

Tilsagn
2011

Tilsagn
2012

Totalt

705 000

725 000

720 000

2 830 000

175 000

175 000

175 000

175 000

700 000

1 520 000

1 520 000

1 470 000

1 470 000

5 980 000

450 000

450 000

450 000

450 000

1 800 000

370 000

1 175 000

1 175 000

570 000

3 290 000

80 000

250 000

250 000

120 000

700 000

2 570 000
705 000

3 400 000
875 000

3 370 000
875 000

2 760 000
745 000

1)

188915 Making words into deed: Analyzing supply chains
for bioenergy and factors for development in
different regions (KMB)

Norsk senter for
bygdeforskning

herav
jordbruksavtalen
Totalt innvilget

herav
jordbruksavtalen
SUM innvilget totalt for prosjekter der Avtalestyret
er medfinansiør
herav jordbruksavtalen
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