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Innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 1 /07 Godkjenning av møtebok fra møtet 27.11.2006 - 28.11.2006
Saksnr: 200700484
MØTEBEHANDLING
Vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
Møteboka fra møtet 27.11.2006 – 28.11.2006 godkjennes

Sak 2 /07 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt pr. 15.01.2007 forskningsmidler over jordbruksavtalen
Saksnr: 200601407
MØTEBEHANDLING
Fredag 02.05.2007 ble det pr. mail sendt ut en revidert saksinnstilling til styret. Vedtak i
samsvar med innstilling.
VEDTAK
Den økonomiske oversikten og prosjektoversikten pr. 15.01.2007 for forskningsmidlene over
jordbruksavtalen tas til orientering

Sak 3 /07 Om etableringen av NOFIMA og konsekvenser for Fondets ansvar i
forhold til Matforsk
Saksnr: 200407970
MØTEBEHANDLING
Innledningsvis ble det gitt en orientering om saken fra adm. dir. Peter Wesenberg fra
NOFIMA og adm. dir. Øyvind Fylling-Jensen ved Matforsk. Med grunnlag i disse
orienteringer drøftet Fondsstyret saken.
Vedtaket i denne saken ble godkjent pr. mail 06.02.2007 og deretter i eget brev kommunisert
til Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.
VEDTAK
1. Fondsstyret tar orienteringene fra adm. dir. Peter Wesenberg fra NOFIMA og adm.
dir. Øyvind Fylling-Jensen ved Matforsk til etterretning.
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2. Fondsstyret forutsetter at man kommer fram til et system for organisering og
finansiering som
• sikrer at avgiftsmidlene fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
anvendes i henhold til lovbestemte bruksområder
• gir Fondsstyret reell innflytelse på de faglige prioriteringer
• gir Fondsstyret tilfredsstillende innsyn og kontroll med hvordan midlene brukes
3. Organisasjonenes representanter i Fondsstyret forutsetter at systemene for styring og
finansiering av forskningen innenfor blå og grønn sektor baseres på likebehandling
og parallellitet. Disse representantene mener at systemene slik de så langt er
presentert, ikke ivaretar disse hensyn. Det vil da bli umulig å nå de mål som er satt
for etableringen av blå-grønn matallianse.

Sak 4 /07 Hanngrisprogrammet Viderføring i fase 2
Saksnr: 200402695
Forslag til vedtak:
Statens landbruksforvaltning tilrår Fondsstyret og Avtalestyret å gjøre følgende vedtak:
Fonds- og Avtalestyret har vurdert videreføring av hanngrisprogrammets fase II med basis i
de to evalueringsrapportene. Til tross for at de igangsatte prosjektenes framdrift er
tilfredsstillende, og at satsingen vurderes som velfungerende og med høy kvalitet, synes det
klart at man innenfor den nåværende porteføljen ikke har mulighet til å finne akseptable
løsninger innen 2009. Styrene mener likevel det faglig sett ikke er tilstrekkelig sterke
argumenter for å gjøre større endringer i hanngrissatsingens prosjektportefølje, men at det
likevel bør gis rom for noe ny forskningsaktivitet. På dette grunnlag kuttes rammen for alle
prosjektene med 6 % med virkning fra 01.07.2007. De frigjorte midlene, til sammen
1 080 000 kroner, nyttes til forskning innen temaet kjønnsseparering av sæd. Bevilgningen
er avgrenset til perioden 01.07.2007 – 31.12.2008. Forskningsrådet gis fullmakt til å
innhente prosjektforslag og inngå kontrakt med aktuell institusjon.

MØTEBEHANDLING
Med en tilføyelse knyttet til evalueringen ble det gjort vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
Fonds- og Avtalestyret har vurdert videreføring av hanngrisprogrammets fase II med basis i
de to evalueringsrapportene. Til tross for at de igangsatte prosjektenes framdrift er
tilfredsstillende, og at satsingen vurderes som velfungerende og med høy kvalitet, synes det
klart at man innenfor den nåværende porteføljen ikke har mulighet til å finne akseptable
løsninger innen 2009. Styrene konstaterer at evalueringen ikke har gitt svar på om man vil
kunne lykkes med prosjektets formål. Styrene mener likevel det faglig sett ikke er
tilstrekkelig sterke argumenter for å gjøre større endringer i hanngrissatsingens
prosjektportefølje, men at det likevel bør gis rom for noe ny forskningsaktivitet. På dette
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grunnlag kuttes rammen for alle prosjektene med 6 % med virkning fra 01.07.2007. De
frigjorte midlene, til sammen 1 080 000 kroner, nyttes til forskning innen temaet
kjønnsseparering av sæd. Bevilgningen er avgrenset til perioden 01.07.2007 – 31.12.2008.
Forskningsrådet gis fullmakt til å innhente prosjektforslag og inngå kontrakt med aktuell
institusjon.

Sak 5 /07 Årsmelding 2006 - Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter
Saksnr: 200700003
MØTEBEHANDLING
Innledningsvis ble det delt ut følgende dokumenter:
• grafisk oversikt over forskningsavgift innkommet i årene 2002-2006 fordelt på de
ulike bransjer
• grafisk oversikt over forskningsavgift innkommet på import fordelt på de ulike
bransjer
• Oppdatert regneark med langtidseffekter av vedtatt bevilgningsstrategi
Det ble gjort vedtak i samsvar med innstilling.
VEDTAK
Årsmelding 2006 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter godkjennes

Sak 6 /07 Regnskap 2006 - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
Saksnr: 200700003
MØTEBEHANDLING
Vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
Det framlagte regnskap godkjennes som regnskap for Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter for 2006

Sak 7 /07 Innovasjoner i planteproduksjon - søknad om forskningsmidler over
jordbruksavtalen
Saksnr: 200700037
MØTEBEHANDLING
Vedtak i samsvar med innstilling
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VEDTAK
Avtalestyret har vurdert søknaden fra Bioforsk Midt-Norge og grovforutvalget i Landbrukets
forsøksringer om midler til prosjektet Innovasjoner i planteproduksjonen. Innledningsvis vil
Avtalestyret peke på at Fondsstyret og Avtalestyret for perioden 2004-2009 går inn med om
lag 16 mill. kroner til grovforforskning i regi av UMB. Avtalestyret ser at forsøksringene er
et viktig mellomledd mellom forskningen og næringsutøverne og en betydningsfull
medspiller i publisering og spredning av resultater og at feltforsøk er sentrale i denne
sammenheng. Ettersom innholdet i de konkrete prosjektene ikke er spesifisert på forhånd,
men velges ut etter hvert, vil en støtte til prosjektet etter Avtalestyrets oppfatning i hovedsak
være en rammebevilgning eller basisstøtte til økt feltaktivitet innen planteproduksjonen.
Avtalestyret har ikke gått inn i denne type søknader tidligere.
Forskningsmidlene over jordbruksavtalen har en trang budsjettsituasjon i 2007. Avtalestyret
finner derfor ikke å kunne prioritere midler til dette prosjektet. Søknaden er avslått.

Sak 8 /07 Invitasjon til å komme med forslag til forskingstemaer for 2008
Saksnr: 200700437

MØTEBEHANDLING
Vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
Fondet/Avtalestyret inviterer næringsaktørene til å komme med innspill på hvilke
temaer/områder som bør inngå i en utlysing sommeren 2007 av midler til forskning. SLF
sender brev til aktuelle aktører.

Eventuelt
Det ble bestemt møtedatoer for de to neste møtene:
Mandag 12.03.2007 kl 13:00 (Prioritering av forskningsområder)
Mandag 29.10.2007 kl 12:00 (Bevilgning 2008 Matforsk)

ale

