PROTOKOLL
fra
møte i Fondsstyret og Avtalestyret
mandag 18. juni 2007 kl. 12.30

Møtet ble satt kl. 12.30 og avsluttet kl 15.30
Til stede:

Almar Sagelvmo, Olav Randen, Grete Andreassen, Sverre Bjørnstad, Berit
Bull-Gjertsen, Eli Reistad og Kristin Danielsen

Forfall:

Torhild M. Brende

Fra SLF:

Anders Leine
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Innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak B-14/07 Godkjenning av møtebok fra møtet 12032007
Arkivsak: 200700484
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Møteboka fra møtet 12.03.2007 godkjennes.

Sak J-15/07 Jordbruksavtalemidler - økonomisk oversikt - prosjektoversikt pr
01062007
Arkivsak: 200601407
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Den økonomiske oversikten og prosjektoversikten pr. 01.06.2007 for forskningsmidlene over
jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak F-16/07 Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter - Økonomisk
oversikt og prosjektoversikt pr 01052007
Arkivsak: 200601408
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i tråd med innstilling.
VEDTAK
Prosjektoversikt og regnskapsoversikt pr.30.04.2007 samt oppdatert bevilgningsstrategi tas
til orientering.

Sak F-17/07 Fastsettelse av satser for forskningsavgift med virkning fra
01072007
Arkivsak: 200701835
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MØTEBEHANDLING
Med en mindre endring i hjemmelsgrunnlaget ble innstillingen enstemmig vedtatt.
VEDTAK
Med hjemmel i § 3, jf. § 7, i forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter
av 06.04.2001 nr 410 fastsettes følgende satser for forskningsavgift med virkning fra
01.07.2007 og inntil videre:
Kjøtt
12
øre pr. kg
Melk
1,4 øre pr. liter
Korn
0,65 øre pr. kg
Egg
5
øre pr. kg
Honning
0,35 % av råvarepris
Frukt/grønt
0,35 % av råvarepris

Sak B-18/07 Forskningsprogrammet Miljø 2015 - Søknad om midler 2008 - 2011
Arkivsak: 200701857
MØTEBEHANDLING
Olav Randen fremmet forslag om å redusere alle beløpene til Miljø 2015 med 25 % i forhold
til innstillingen for bedre å kunne møte forskningsutfordringene innen bioenergi og
klimagasser. Forslaget falt mot 1 stemme.
Avtalemidlenes bidrag i 2008 ble redusert med 1 000 000 kroner mot en økning med
500 000 kroner i hvert av årene 2009 og 2010. Det ble videre vedtatt å be om representasjon
i rådgivende utvalg for FORURENS.
VEDTAK
Avtalestyret og Fondsstyret har vurdert søknaden fra Norges forskningsråd om bidrag til
finansieringen av forskningsprogrammet Miljø 2015. Styrene mener det er relevant å gi
kollektive forskningsmidler fra landbrukssektoren til programmet. Ut fra faglige forhold
konsentreres deltakelsen til temaområdene LAND og FORURENS.
Avtalestyret innvilger inntil 12 000 000 kroner til temaområdet LAND, fordelt med
henholdsvis 1 000 000 kroner, 4 000 000 kroner, 4 000 000 kroner og 3 000 000 kroner for
årene 2008 – 2011.
For temaområdet FORURENS innvilger Avtalestyret og Fondsstyret til sammen 8 000 000
kroner. Beløpene fordeler seg med henholdsvis 2 000 000 kr, 500 000 kroner, 500 000
kroner og 1 000 000 kroner fra Fondsstyret for årene 2008 – 2011 og henholdsvis 1 500 000
kroner, 1 500 000 kroner og 1 000 000 kroner fra Avtalestyret for årene 2009 – 2011.
Styrene legger til grunn at landbruket/landbruksbasert næringsmiddelindustri blir
representert i rådgivende utvalg for FORURENS.

Statens landbruksforvaltning

Side: 4 av 10

Midlene gis som en rammebevilgning og kan dekke inntil 60 % av innvilget beløp til
prosjekter som er relevante for landbrukssektoren. Bruken av midlene rapporteres årlig.

Sak F-19/07 Søknader om tilleggsfinansiering fra Fondet etter
Matprogrammets utlysing med frist 21022007
Arkivsak: 200701599
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Fondsstyret har vurdert søknadene fra henholdsvis Agurkklubben og Animalia om midler til
prosjektene Reine skrotter og Økt produktivitet og mer stabil markedstilførsel av norsk
veksthusagurk ved redusert angrep av Pythium aphanidermatum.
Styret mener prosjektet vedrørende reine skrotter har meget høy relevans for så vel
primærprodusenter, foredlingsindustri som konsument/forbruker. I forhold til
forbrukerleddet vil en vellykket gjennomføring av prosjektet være av betydning for tilliten til
norsk matproduksjon. Fagpanelet har også gitt søknaden topp karakter på
samfunnsøkonomisk nytteverdi. Det er videre en samlet bransje står bak prosjektet. På dette
grunnlag og med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, imøtekommes søknaden med til
sammen 979 000 kroner, fordelt med henholdsvis 54 000 kroner, 324 000 kroner, 409 000
kroner og 192 000 kroner for årene 2007, 2008, 2009 og 2010. Midlene gis via Norges
forskningsråd.
Styret vurderer prosjektet vedrørende veksthusagurk som svært relevant i forhold til
utviklinga innen gartnerinæringa, både for å møte konkurranse fra importagurk og for å klare
utfordringene ved økologisk produksjon. Søknaden har også fått høye karakterer av
fagpanelet. Styret har lagt vekt på at det bak søknaden står mange mindre aktører med
begrenset mulighet for større finansielle bidrag. Med forbehold om Stortingets
budsjettvedtak imøtekommes søknaden med til sammen 650 000 kroner, fordelt med
henholdsvis 150 000 kroner, 250 000 kroner og 250 000 kroner for årene 2007, 2008 og
2009. Midlene gis via Norges forskningsråd.

Sak J-20/07 Søknad om tilleggsfinansiering fra jordbruksavtalemidlene etter
Matprogrammets utlysing med frist 21022007
Arkivsak: 200701600
MØTEBEHANDLING
Sverre Bjørnstad fratrådte under behandlingen som inhabil. Enstemmig vedtak i samsvar
med innstilling.
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VEDTAK
Avtalestyret har vurdert søknadene fra henholdsvis GENO og Sunnmøre forsøksring om
delvis dekning av egenandelen i prosjektene Tilpassing på norske mjølkebruk - konsekvenser
for mjølke-, kjøtt-, korn- og kraftfôrproduksjon, arealbruk og sysselsetting og Handtering av
grasstrengen i totrinnshausting, for rask fortørking og god surfôrkvalitet.
Styret legger til grunn at prosjektet Tilpassing på norske mjølkebruk har høy faglig kvalitet
og betydelig nytteverdi både for bransjen og forvaltningen og at prosjektet kommer alle
melkeprodusenter til gode. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak imøtekommes
søknaden med til sammen 268 000 kroner, fordelt med 88 000 kroner i 2007 og 180 000
kroner i 2008. Midlene gis via Norges forskningsråd.
Prosjektet vedrørende Handtering av grasstrengen i totrinnshausting ble ikke prioritert av
Matprogrammet. Dette forholdet sammen med at Avtalestyret ikke var med på utlysingen,
gjør at Styret ikke finner grunnlag for å gå inn med midler til prosjektet. Søknaden er derfor
avslått.

Sak B-21/07 Prosjektforlengelse fruktkjøttsammenfall i tidligepler - søknad om
midler til analyser
Arkivsak: 200402819
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Fondsstyret og Avtalestyret har vurdert søknaden fra Bioforsk Vest, Ullensvang, om midler
til videreføring av prosjektet Fruktkjøtsamanfall i tidlige eple ut 2007-sesongen. Styrene vil
peke på at en generelt er restriktiv med å forlenge igangværende prosjekter. Det opprinnelige
prosjektet hadde en varighet på 2 år, som er en svært kort forsøksperiode. Ett års forlenging
av prosjektet vil derfor gi et vesentlig bedre grunnlag for kunnskap om risikoen for
fruktkjøttsammenfall generelt og om effekter av gjødslingspraksis spesielt. Styrene har
merket seg at søknaden kun omfatter 17 % av de totale kostnader for videreføringen og at
øvrige kostnader dekkes ved ubetalt egeninnsats. Styrene mener derfor en vil få mye
kunnskap for en rimelig kostnad. Med dette utgangspunkt imøtekommes søknaden med
133 000 kroner for 2007, fordelt med fordelt med 107 000 kroner fra Fondet og 26 000
kroner fra Avtalemidlene. Midlene gis via Norges forskningsråd.

Sak J-22/07 Søknad om utredningsmidler - Likestilling og rekruttering i
landbruksyrket
Arkivsak: 200701065
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MØTEBEHANDLING
Eli Reistad fratrådte under behandlingen som inhabil. Enstemmig vedtak i samsvar med
innstilling.
VEDTAK
Avtalestyret har vurdert søknaden fra Landbrukets Utredningskontor om midler til
Likestilling og rekruttering i landbruksyrket. Prosjektet gir mulighet til å vise utviklingen
innen likestilling og rekruttering til bondeyrket over en 12 års-periode. Styret mener dette er
spesielt interessant i forhold til de relativt betydelige endringene som skjedde fra i perioden
fra 1996 til 2002. Styret mener også resultatene kan være viktig for vurdering av aktuelle
landbrukspolitiske tiltak i forbindelse med rekruttering og likestilling.
Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak innvilges søknaden med 175 000 kroner for
2007 og 652 000 for 2008, til sammen 827 000 kroner. Eventuell merverdiavgift må dekkes
innenfor rammen.

Sak J-23/07 Søknad om utredningsmidler - Skatt og merverdiavgift i
landbruket
Arkivsak: 200701499
MØTEBEHANDLING
Styret satte som forutsetning at det etableres ei referansegruppe knyttet til prosjektet. For
øvrig enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Avtalestyret har vurdert søknaden fra NILF om midler til utredningsprosjektet Skatt og
merverdiavgift i landbruket. Styret mener prosjektet vil være viktig for å øke kunnskapen om
bruk skatt som virkemiddel i næringspolitikken. Prosjektet vurderes å ha betydning for så vel
politikere, forvaltning som næringsaktører. Styret forutsetter at det etableres ei
referansegruppe med deltakere fra Avtalepartene. På dette grunnlag imøtekommes søknaden
med 250 000 kroner for 2007. Eventuell merverdiavgift må dekkes innenfor rammen.

Sak J-24/07 Søknad om utredningsmidler: Virker boplikten? En undersøkelse
av landbrukseiendommer og eiendommer i 0 - konsesjonsområder
Arkivsak: 200701845

MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Avtalestyret har vurdert søknaden fra Senter for bygdeforskning om midler til
utredningsprosjektet Virker boplikten? En undersøkelse av landbrukseiendommer og
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eiendommer i 0 – konsesjonsområder. Styret mener prosjektets tema er sentralt i både i
forhold til omsetning av landbrukseiendommer og boligeiendommer og at det for tiden pågår
en aktiv politisk debatt rundt temaet både på sentralt og lokalt nivå. Prosjektet vil derfor
kunne gi nyttig kunnskap både for politikere, forvaltning og interesseorganisasjoner.
På grunn av knappe midler til 2007/2008 legger prosjektet beslag på en relativt stor del av de
frie forskningsmidlene. Styret mener det er det viktig å få ny forskningsbasert kunnskap på
dette temaet så raskt som mulig. På dette grunnlag og med forbehold om Stortingets
budsjettvedtak, imøtekommes søknaden med til sammen 1 700 000 kroner, fordelt med
500 000 kroner i 2007 og 1 200 000 kroner i 2008. Eventuell merverdiavgift må dekkes
innenfor rammen.

Sak F-25/07 Forskningsavgift på importerte produkter - endringer i
avgiftspliktige produkter
Arkivsak: 200701838
MØTEBEHANDLING
SLFs fullmakt til å følge opp saken i tråd med vedtaket ble presisert. For øvrig enstemmig
vedtak i samsvar med innstilling. Tabell med oversikt over alle endringer ligger som vedlegg
til sist i protokollen.

VEDTAK
1. Fondsstyret har med utgangspunkt i gjennomgangen av alle tollkapitlene i forhold til
pålagt forskningsavgift (FA) og med hjemmel i forskrift nr 410 om forskningsavgift
på landbruksprodukter av 06.04.2001, § 3, jf. §§ 4-6, vedtatt at produktene listet opp i
tabellen i saksutredningen ilegges avgift i tråd med oppsettet. Endringene trer i kraft
straks de er lagt inn i Toll- og avgiftsdirektoratets TVINN-base. Videre refunderes
for mye innkrevd avgift tilbake til 01.05.2004. For lite innbetalt avgift i samme
periode frafalles
2. SLF gis fullmakt til i samarbeid med TAD å følge opp saken i tråd med vedtakets
pkt. 1

Eventuelt
Følgende dokumenter ble delt ut til orientering:
-

Nyhetsbrev nr 7 fra NOFIMA. Nyhetsbrevet er også sendt
medlemmer/varamedlemmer elektronisk

-

Utdrag av Innstilling (S.nr.230 (2006-2007)) fra finanskomiteen om
tilleggsbevilgninger og omprioriteringer for 2007 hva gjelder NOFIMA
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VEDLEGG TIL SAK F-25/07:

Tabell over tollposisjoner/varenumre der det er vedtatt endringer i avgiftsplikt
for forskningsavgift:
Kap

02
04

08.1000
09.0000

Kjøtt av kanin og hare
Honning

0
0,25

05
07

11.9940
05.1161
05.1169
13.1001
09.3010
12.9010
12.9020
13.5010
13.5091
13.5092
05.9010
06.1010
06.2010
06.3020
06.4020
06.4099
07.0010
08.1010
08.2010
08.3010
02.2010
02.9001
03.1310
03.1910
04.2310
04.2901

Animalske produkter utjenlige som menneskeføde
Salat og sikori, hel (01.10-30.11)
Salat og sikori, ellers (01.10-30.11)
Erter til dyrefor
Ferskener
Sitrusfrukter
Aprikos og ferskener
Andre frukter pos 08.02
Andre nøtter pos 08.01 og 08.02
Blandinger frukt og nøtter pos 08.01-08.06
Mais til dyrefor
Ris til dyrefor
Ris til dyrefor
Ris til dyrefor
Ris til dyrefor
Ris til dyrefor
Sorghum til dyrefor
Annet korn til dyrefor
Annet korn til dyrefor
Annet korn til dyrefor
Finmalt mel av korn til dyrefor
Finmalt mel av korn til dyrefor
Gryn, grovt mel og pelleter av mais til dyrefor
Gryn, grovt mel og pelleter av ris til dyrefor
Korn, avskallet, valset m.m. av mais til dyrefor
Korn, avskallet, valset m.m. av bokhvete til
dyrefor
Korn, avskallet, valset m.m. av hirse til dyrefor
Hvetestivelse til dyrefor
Maisstivelse til dyrefor
Kålrot, hel
Kålrot, ellers (dvs. matkålrot) (NY)
Vegetabilske safter av humle
Hydrogenert kastorolje (Opalvoks)

0,35
0
0
0,35
0,35
0,35
0,35
0,25
0,25
0,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vedtatt 18.06.2007 endret
til
FA
Pliktig/ikke
%
pliktig
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
råvare
Ikke avgiftspliktig 0
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35

0
0
0
0
0
0,35
0,25

Avgiftspliktig
Avgiftspliktig
Avgiftspliktig
Avgiftspliktig
Avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig

08

10

11

12
13
15

Posisjons/varenr

04.2903
08.1180
08.1280
14.9011
14.9019
02.1300
16.2020

Nåsituasjon
Beskrivelse

FA %

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0
0
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20

Posisjons/varenr

06.0010
07.9110
07.9190
07.9902
07.9907

21

08.3091
08.3099
08.5000
08.7000
09.1111
09.1119
09.1120
09.1130
09.1191
09.1199
09.1210
09.1220
09.1290
09.1912
09.1919
09.1920
09.1992
09.1999
09.2100
09.2900
09.3110
09.3191
09.3910
09.3991
09.3999
09.4110
09.4190
09.4910
09.4990
09.6100
09.6900
09.8094
01.1100
01.1201

Side: 9 av 10

Nåsituasjon
Beskrivelse

FA %

Kandiserte, glasserte ingefær
Syltetøy, gele m.m av sitrusfrukter tilsatt sukker
Syltetøy, gele m.m av sitrusfrukter
Syltetøy, gele m.m av aprikos, mango, kiwi,
fersken tilsatt sukker
Syltetøy, gele m.m av aprikos, mango, kiwi,
fersken
Konserverte sitrusfrukter, mandarin
Konserverte sitrusfrukter, andre
Konserverte aprikoser
Konserverte ferskener, herunder nektariner
Fruktsafter, appelsin
Fruktsafter, appelsin
Fruktsafter, appelsin
Fruktsafter, appelsin
Fruktsafter, appelsin
Fruktsafter, appelsin
Fruktsafter, appelsin
Fruktsafter, appelsin
Fruktsafter, appelsin
Fruktsafter, appelsin
Fruktsafter, appelsin
Fruktsafter, appelsin
Fruktsafter, appelsin
Fruktsafter, appelsin
Fruktsafter, grapefrukt
Fruktsafter, grapefrukt
Blandingssafter av sitrusfrukter
Blandingssafter av sitrusfrukter
Blandingssafter av sitrusfrukter
Blandingssafter av sitrusfrukter
Blandingssafter av sitrusfrukter
Fruktsafter, ananas
Fruktsafter, ananas
Fruktsafter, ananas
Fruktsafter, ananas
Fruktsafter, drue
Fruktsafter, drue
Fruktsafter, fersken eller aprikos
Ekstrakter, essenser, konsentrat av kaffe te etc
samt varer framstilt på basis av disse
Som over

0,25
0,25
0,25
0,25

Vedtatt 18.06.2007 endret
til
FA
Pliktig/ikke
%
pliktig
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0

0,25

Ikke avgiftspliktig

0

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,35
0,25
0,25
0,25
0,25
0,35
0,25
0,25
0,25
0,35
0,25
0,25
0,25
0,25
0,35
0,25
0,35
0,25
0,25
0,35
0,25
0,35
0,25
0,25
0,25
0,25
0,35

Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig
Ikke avgiftspliktig

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,35

Ikke avgiftspliktig

0
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Kap

23

Posisjons/varenr

01.1202
01.1209
01.2010
01.2091
01.2094
01.2099
01.3000
02.1010
02.1020
02.1090
02.2020
02.2031
02.2040
02.1010
02.3000
02.4090

30
35

03.9001
03.9009
02.9070
07.1000
07.9000
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Nåsituasjon
Beskrivelse

FA %

Som over
Som over
Som over
Som over
Som over
Som over
Som over
Aktiv gjær
Aktiv gjær
Aktiv gjær
Aktiv gjær
Aktiv gjær
Aktiv gjær
Kli, spissmel og andre reststoffer av korn (mais til
dyrefor)
Kli, spissmel og andre reststoffer av korn (hvete og
annet korn)
Kli, spissmel og andre reststoffer av korn (annet
korn, ellers)
Legemidler m/innhold av narkotika eller
psykotrope stoffer
Legemidler, andre
Albuminater og andre albuminatderivater
Løype og konsentrater derav
Andre enzymer

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0
0
0
0
0
0
0

Vedtatt 18.06.2007 endret
til
FA
Pliktig/ikke
%
pliktig
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0
Ikke avgiftspliktig 0
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35
Avgiftspliktig
0,35

0

Avgiftspliktig

0,35

0

Avgiftspliktig

0,35

0,35

Ikke avgiftspliktig

0

0,35
0
0
0

Ikke avgiftspliktig
Avgiftspliktig
Avgiftspliktig
Avgiftspliktig

0
0,35
0,35
0,35

