PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrer
torsdag 23. mars 2006 kl. 13.00 – 16.00
(Møte nr. 2 mars)

Møtet ble satt kl. 13.00
Til stede:

Almar Sagelvmo, Grete Andreassen, Sverre Bjørnstad, Berit Bull-Gjertsen,
Torild M. Brende, Olav Hepsø, Christian Anton Smedshaug, Katharina
Sparstad

Forfall:

Eli Reistad, Olav Randen

Fra SLF:

Anders Leine

Saksnummerne til styremøtet er kodet på følgende måte: B: felles saker; F: saker kun til
Fondsstyret; J: saker kun til Avtalestyret.
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Innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak B-13/06 Godkjenning av møtebok fra møtet 10.02.2006
Saksnr: 200601411
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
Møteboka fra møtet 10.02.2006 godkjennes.

Sak J-14/06 Økonomisk oversikt/prosjektoversikt pr. 15.03.2006 forskningsmidler over jordbruksavtalen
Saksnr: 200601407
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
Den økonomiske oversikten og prosjektoversikten pr. 15.03.2006 for forskningsmidlene over
jordbruksavtalen tas til orientering.

Sak F-15/06 Økonomisk oversikt - prosjektoversikt pr. 31.01.2006 - Fondet for
forskningsavgift på landbruksprodukter
Saksnr: 200601408
MØTEBEHANDLING
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling
VEDTAK
Prosjektoversikt og regnskapsoversikt pr. 31.01.2006 og oppdatert bevilgningsstrategi tas til
orientering.
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Sak B-16/06 Øvrige orienteringssaker til Fonds-/Avtalestyret 23.03.2006
Saksnr: 200601409
MØTEBEHANDLING
På møtet ble det delt ut en oversikt over BIP-søknader innkommet til Arealprogrammet i
Forskningsrådet pr. 15.03.2006 samt søknaden Økt kunnskap for bedre målretting av
økonomiske virkemidler i jordbruket. Søker er Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) og det
er søkt om midler både fra Arealprogrammet og Avtalestyret.
VEDTAK
1. Brev datert 23.02.2006 fra LMD vedrørende oppnevning av Fondsstyret/Avtalestyret
tas til orientering
2. Protokollen fra forhandlingsmøte 01.02.2006 mellom NBS, NB og LMD vedrørende
prioritering av forskningsmidler over jordbruksavtalen tas til orientering
3. Informasjonen om den videre prosessen i hanngrisforskningen tas til orientering
4. Søknaden fra NBS om midler til prosjektet Økt kunnskap for bedre målretting av
økonomiske virkemidler i jordbruket, tas opp til behandling på neste møte eller om
nødvendig av tidsmessige årsaker, pr. korrespondanse

Sak J-17/06 Kulturelle landskap i den rurale periferien fra utgått
landbrukspolitikk til innovativ landskapspolitikk
Saksnr: 200601364
MØTEBEHANDLING
Vurdering av en tredje fagekspert var sendt medlemmer/varamedlemmer elektronisk
22.03.2006. Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling med en mindre tilleggsmerknad.
VEDTAK
Avtalestyret har vurdert den reviderte søknaden prosjektet Cultural landscapes in the rural
periphery: From outdated agricultural policy to innovative landscape policy fra
Telemarksforskning. Avtalestyret mener prosjektet er interessant og relevant og vil gi viktig
kunnskap om drift av kulturelle landskap i utkantene. Som påpekt av fagekspertene synes
kostnadene første prosjektår svært høge i forhold til framdriftsplanen. Etter en samlet
vurdering og med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, imøtekommes søknaden med
henholdsvis 760 000 kroner, 1 580 000 kroner, 910 000 kroner og 750 000 kroner for årene
2006, 2007, 2008 og 2009, til sammen 4 000 000 kroner. Det legges til grunn av
fagekspertenes merknader til forbedringer i prosjektet følges opp. Eventuell merverdiavgift
må dekkes innenfor rammen. Midlene gis via Norges forskningsråd.
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Sak B-18/06 Prioritering av forskningsområder for 2007 - innspill fra
næringsaktørene
Saksnr: 200600926
MØTEBEHANDLING
Innspill datert 14.03.2006 fra HSH var ikke med i vedleggsheftet. Dette ble delt ut i møtet.
Saken var lagt fram uten innstilling. Vedtaket var enstemmig.
VEDTAK
1. Utlysingen av midler gjøres i felleskap med Matprogrammet og Arealprogrammet.
Mottak av søknader skjer gjennom NFR sine fagsystemer
2. Fondets-/Avtalens prioriteringer lages som eget vedlegg til utlysingen som i 2005,
men henvisningen til dette må gå klarere fram av utlysingsteksten enn i fjor.
Næringsaktørenes innspill forutsettes i bearbeidet form å inngå i dette vedlegget
3. I tråd med evalueringen vil Fondet/Avtalen benytte alle tre søknadstyper (Forsker,
KMB, BIP)
4. Merknader fra evalueringen knyttet til registrering av søknader, presentasjon m.m.
følges opp i det videre arbeidet
5. Forskning på økologisk produksjon og omsetning gis særskilt omtale i utlysingen.
Føringene lagt i St.prp. 69 (2004-2005) legges til grunn
6. På plantevern legges føringene i handlingsplanen til grunn
7. Prioriteringene innen Matprogrammet grupperes i tverrgående og sektorvise
prioriteringer som i 2005
8. Det kan prioriteres midler til nye prosjekter på dyrevelferd, men det øremerkes ikke
midler som i 2005
9. KMB-prosjekter skal som hovedregel ha deltakelse fra relevante næringspartnere.
Prosjektene kan fullfinansieres med midler fra NFR/Fondet/Avtalen, men det er
ønskelig at næringen stiller med noen egne midler. Slik tilleggsfinansiering vil telle
positivt ved prioritering av prosjekter. Nordisk/internasjonalt samarbeid i prosjekter
vil også telle positivt ved prioritering
10. For BIP-søknader kan summen av Fondets og NFR sine bidrag ikke overstige 50 %
av prosjektkostnaden. Jordbruksavtalemidlene kan imidlertid dekke egenandel utover
dette. Det settes større krav til økonomiske bidrag fra søker for BIP-søknader enn for
KMB-søknader. Støtte fra Fondet/Jordbruksavtalen forutsetter at resultatene er åpne
11. På bakgrunn av tilbakemeldinger til SLF, foretas en prinsippvurdering av hvem som
neste år bør inviteres til å gi innspill
12. Leder gis fullmakt til å godkjenne den endelige teksten som går inn i utlysinga

Sak J-19/06 Prosjektet Environmentally friendly poinsettia production through
transformation - saksframlegg
Saksnr: 200601410
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MØTEBEHANDLING
Forprosjektsøknaden var ettersendt pr. post 20.03.2006. Saken var lagt fram uten innstilling.
Det ble gjort enstemmig vedtak.
VEDTAK
Avtalestyret har vurdert søknaden fra Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universtietet for
miljø- og biovitenskap, om midler til forprosjektet Julestjerner i ny drakt? Styret mener
avgrensingen av temaet i forhold til i søknaden fra 2005 gjør at prosjektet har potensiale i
seg til en betydelig verdiskapning selv om hovedprosjektet ikke blir videreført. Styret har
heller ingen grunn til å betvile den forskningsmessige kvaliteten med utgangspunkt i
fagekspertenes vurdering av hovedprosjektet. På dette grunnlag imøtekommes søknaden med
250 000 kroner for 2006. Eventuell merverdiavgift må dekkes innenfor rammen. Videre
forutsettes at prosjektet kan fullfinansieres.

Eventuelt
Neste møte fastsettes til
fredag 09.06.2006 kl 09:00 i Statens landbruksforvaltning
ale

