MØTEBOK
(Godkjent 01.06.2005)

Styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (Fondsstyret)
Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret)
Møtedag:
Møtested:
Varighet:

Mandag 02.05.2005
Statens landbruksforvaltning
11:30 – 16:00

Til stede:
Fra Styret:
Almar Sagelvmo, leder
Eli Reistad, nestleder
Olav Randen
Berit Bull-Gjertsen
Steinar Dvergsdal
Jens Strøm
Olav Hepsø, Norges forskningsråd – observatør
Fra sekretariatet:
Seniorrådgiver Anders Leine (referent)
Forfall:
Grethe Andreassen. Heller ikke varamedlem Arild Oliversen kunne møte.
Saksnummerne til styremøtet er kodet på følgende måte: B: felles saker; F: saker kun til
Fondsstyret; J: saker kun til Avtalestyret.
Innledningsvis ble utdelt en oversikt over de nye programstyrene og de endelige
programplanene for Matprogrammet og Arealprogrammet i NFR.
B-11/2005: Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Innkalling og saksliste godkjennes
B-12/2005: Godkjenning av møtebok for møtet 28.02.2005
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Møteboka for møtet 28.02.2005 godkjennes
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B-13/2005: Orienterings-/referatsaker
1. Prosjekt-/regnskapsoversikt Fondet pr. 01.04.2005
Vedtak Fondsstyret:
Prosjekt-/regnskapsoversikten og oversikten vedrørende effekter av vedtatt
bevilgningsstrategi pr. 31.12.2004 for Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter tas til orientering
2.

Økonomisk oversikt/prosjektoversikt avtalemidlene pr. 01.04.2005
Vedtak Avtalestyret:
Den økonomiske oversikten og prosjektoversikten pr. 01.04.2005 for
forskningsmidlene over jordbruksavtalen tas til orientering

3.

Oversikt over innstilte saker til Avtalestyret/Fondsstyret
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Oversikten over innstilte saker til Avtalestyret/Fondsstyret tas til orientering

4.

Forskningsbehov innen dyrevelferd i Norge. Rapport fra forprosjekt.
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Rapporten fra forprosjektet tas til orientering

5.

Vedtekter for Fondsstyret – endring/oppdatering
Vedtak Fondsstyret:
Fondsstyret tar forslagene til endringer i vedtektene til orientering

6.

Samarbeidsavtale med NFR. Muntlig orientering
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Informasjonen tas til orientering.

B-14/2005: Klage på avslag. Prosjektet Trygg mat fra småskala
landbruksproduksjon.
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Fondsstyret/Avtalestyret har vurdert klagen fra Veterinærinstituttet knyttet til avslaget på
prosjektet Trygg mat fra småskala landbruksproduksjon. Styrene mener prosjektet har
meget høy relevans og at dette også er godt dokumentert i klagen. Styrene har merket seg
at fagekspertene har vært delt i synet på prosjektets vitenskapelige kvalitet. Styrene mener
det er behov for visse forbedringer i prosjektopplegget. Som foreslått av fagekspertene
forutsettes etablert ei referansegruppe. Videre godtar Styrene søkers forslag til ny
prosjektleder. Styrene forutsetter det at det søkes kontakt mot andre fagmiljøer innen kjøtt
og melk, enten gjennom referansegruppen eller på annen måte. Det legges videre til grunn
at det er avsatt tilstrekkelig med midler til formidling slik at kunnskapen så raskt som
mulig kan tas i bruk av hele bransjen. Med disse endringer/forutsetninger mener
Fondsstyret og Avtalestyret at prosjektet har tilfredsstillende faglig kvalitet og finner da å
kunne ta klagen til følge. Styrene finner det imidlertid nødvendig å redusere den totale
økonomiske rammen til 7 000 000 kroner.
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Med forbehold om endringer i avgiftsinntektene og/eller Stortingets budsjettbehandling,
innvilger Fondsstyret 375 000 kroner, 1 275 000 kroner, 1 275 000 kroner, 1 275 000
kroner og 1 050 000 kroner for årene 2005-2009, til sammen 5 250 000 kroner. Samtidig
innvilger Avtalestyret 125 000 kroner, 425 000 kroner, 425 000 kroner, 425 000 kroner og
350 000 kroner, til sammen 1 750 000 kroner for årene 2005–2009. Eventuell
merverdiavgift må dekkes innenfor rammen. Midlene gis via Norges forskningsråd.
B-15/2005: Klage på avslag. Prosjektet Produksjon av spesialoster tilpasset norsk
småskalaproduksjon
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Fondsstyret/Avtalestyret har vurdert klagen fra Universitetet for miljø- og biovitenskap
knyttet til avslaget på prosjektet Unique cheeses specially adapted to Norwegian smallscale production. Styrene vil peke på at dette prosjektet er ett av to prosjekter knyttet til
småskala osteproduksjon og at begge har høy relevans. Det store antallet søknader som
kom inn i henhold til utlysingen, gjorde at kun 20 % av søknadsmassen kunne
imøtekommes. Det medførte dessverre at prosjekter der både kvalitet og relevans var god,
ikke nådde opp.
Styrene har lagt vekt på at bransjeorganisasjonene for småskalaprodusentene har gitt klare
signaler på hvilke temaer innen småskala produksjon de prioriterer. Det er ikke mulig
innenfor de tilgjengelige midlene å støtte to prosjekter innenfor tilnærmet samme
fagområdet.
På dette grunnlag har ikke Styrene funnet å kunne prioritere dette prosjektet. Klagen tas
ikke til følge og oversendes Landbruks- og matdepartementet for endelig avgjørelse.
B-16/2005: Klage på avslag. Prosjektet Metoder for å vurdere kalkbehov og
gjødselbehov i presisjonsjordbruk
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Fondsstyret/Avtalestyret har vurdert klagen fra Jordforsk knyttet til avslaget på prosjektet
Methods for estimating within-field variability in lime and fertiliser requirements for precision
agriculture. Styrene vil peke på at formuleringen i klagen kan tolkes som om avslaget er

akseptert og at klagen kun retter seg mot fagekspertenes vurderinger. Ettersom
fagekspertenes vurderinger er en viktig del av beslutningsgrunnlaget, finner Styrene
likevel å tolke klagen som en klage på selve vedtaket om avslag.
Styrene vil vise til at søknaden ble vurdert av ei egen Jord- og gjødslingsgruppe satt
sammen av nordiske fageksperter. Det innebærer at flere fageksperter har vurdert
søknaden og at gruppen står samlet bak vurderingen. Styrene har for sin del ikke noe
grunnlag for å endre faggruppens vurdering og legger den til grunn.
Styrene vil peke på at det er en forutsetning at alle prosjekter har tilstrekkelig faglig
kvalitet for å kunne få midler. Når dette kriteriet er tilfredsstilt, avgjør prosjektets relevans
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om det når opp i konkurransen om midler eller ikke. Den store søknadsmengden i forhold
til de tilgjengelige midlene, gjorde at kun 20 % av søknadsmassen kunne imøtekommes.
Det medførte at også prosjekter der både kvalitet og relevans var god, ikke nådde opp.
Den strenge prioriteringen som måtte gjøres, gjorde at dette prosjektet neppe ville ha blitt
prioritert for innvilgning, selv om prosjektet hadde fått en annen kvalitetsmessig
vurdering.
På dette grunnlaget finner Styrene ikke å kunne ta klagen til følge og avslaget
opprettholdes. Klagen oversendes Landbruks- og matdepartementet for endelig avgjørelse.
B-17/2005: Klage på avslag. Prosjektet Utvikling av organisk mineralgjødsel basert
på kjøttbeinmjøl og aske fra trematerialer
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Fondsstyret/Avtalestyret har vurdert klagen fra Jordforsk knyttet til avslaget på prosjektet
Development of organic mineral fertilizers based on meat and bone meal and ash from wood
material. Styrene vil peke på at formuleringen i klagen kan tolkes som om avslaget er

akseptert og at klagen kun retter seg mot fagekspertenes vurderinger. Ettersom
fagekspertenes vurderinger er en viktig del av beslutningsgrunnlaget, finner Styrene
likevel å tolke klagen som en klage på selve vedtaket om avslag.
Styrene vil vise til at søknaden ble vurdert av ei egen Jord- og gjødslingsgruppe satt
sammen av nordiske fageksperter. Det innebærer at flere fageksperter har vurdert
søknaden og at gruppen står samlet bak vurderingen. Styrene har for sin del ikke noe
grunnlag for å endre faggruppens vurdering og legger den til grunn.
Styrene vil peke på at det er en forutsetning at alle prosjekter har tilstrekkelig faglig
kvalitet for å kunne få midler. Når dette kriteriet er tilfredsstilt, avgjør prosjektets relevans
om det når opp i konkurransen om midler eller ikke. Den store søknadsmengden i forhold
til de tilgjengelige midlene, gjorde at kun 20 % av søknadsmassen kunne imøtekommes.
Det medførte at også prosjekter der både kvalitet og relevans var god, ikke nådde opp.
Den strenge prioriteringen som måtte gjøres, gjorde at dette prosjektet neppe ville ha blitt
prioritert for innvilgning, selv om prosjektet hadde fått en annen kvalitetsmessig
vurdering.
På dette grunnlaget finner Styrene ikke å kunne ta klagen til følge og avslaget
opprettholdes. Klagen oversendes Landbruks- og matdepartementet for endelig avgjørelse.
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B-18/2005: Prioritering av forskningsområder – innspill fra næringen
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Styrene har foretatt en foreløpig drøfting av forskningsfaglige prioriteringer og
problemstillinger rundt samarbeid med NFRs programmer i forbindelse med den
kommende utlysingen av midler til forskning.
Når det gjelder forskningsfaglige prioriteringer mener Styrene det må arbeides videre med
dette. En aktuell modell er å prioritere noen tverrgående temaer som vil gjelde alle
bransjer. Innenfor disse temaene gjøres bransjevise prioriteringer. Styrene har ikke
konkludert på hvilke temaer som skal prioriteres.
Styrene ønsker å få til et samarbeid mot NFRs forskningsprogrammer, men omfang og
form må drøftes nærmere. Styreleder og sekretariat gis fullmakt til å diskutere dette med
NFR. De mottatte innspillene til forskningsfaglige prioriteringer formidles til NFR slik at
de kan gjøres kjent for programstyret for Matprogrammet.
Forslag til prioriteringer og samarbeid med NFR/programstyrene behandles endelig på
møtet 01.06.2005.
J -19/2005: Prosjektsøknad: Nødvendig omlegging av grunnlagsmaterialet for NILFs
matindekser
Vedtak Avtalestyret:
Styret har vurdert søknaden fra Senter for matpolitikk og marked / Norsk institutt for
landbruksøkonomisk forskning (SeMM/NILF) om midler til prosjektet Nødvendig
omlegging av grunnlagsmaterialet for NILFs matindekser. Styret mener
matvareprisindeksene vil være nyttige både i forhold til å kartlegge utviklingen i
landbruket og som et element i den offentlige debatt. Styret mener videre det er viktig å
beholde muligheten til å kunne belyse forskjeller i prisutviklingen for norsk- og
importbasert matvareproduksjon.
På dette grunnlag og med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, imøtekommes
søknaden med til sammen 147 325 kroner for 2005, inkludert merverdiavgift.
B-20/2005 Eventuelt
Berit Bull-Gjertsen, NBL, inviterte Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og
Norsk Landbrukssamvirke til et samarbeid om å lage en felles FoU-strategi for matkornog melkeområdet.
ale

