MØTEBOK
(Godkjent 02.05.2005)

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

Mandag 28.02.2005
Statens landbruksforvaltning
11:30 – 15:30

Til stede:
Fra Styret:
Almar Sagelvmo, leder
Eli Reistad, nestleder
Olav Randen
Berit Bull-Gjertsen
Grethe Andreassen
Knut Moksnes for Steinar Dvergsdal
Jens Strøm
Olav Hepsø, Norges forskningsråd – observatør
Fra sekretariatet:
Seksjonssjef Tor Erik Jørgensen og seniorrådgiver Anders Leine (referent)
Forfall:
Steinar Dvergsdal
I tilknytning til sak B-04/2005 orienterte Kristin Danielsen fra Forskningsrådet om den
nye programstrukturen som vil tre i kraft fra 2006.
Saksnummerne til styremøtet er kodet på følgende måte: B: felles saker; F: saker kun til
Fondsstyret; J: saker kun til Avtalestyret.
B-01/2005: Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Innkalling og saksliste godkjennes
B-02/2005: Godkjenning av møtebok for møtet 14.12.2004
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Møteboka for møtet 14.12.2004 godkjennes
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B-03/2005: Orienterings-/referatsaker
1. Prosjektoversikt Fondet pr. 31.12.2004
Vedtak Fondsstyret:
Prosjektoversikten 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. 31.12.2004
Vedtak Avtalestyret:
Den økonomiske oversikten og prosjektoversikten pr. 31.12.2004 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.

Sluttrapport for Matforsks basisprosjekter for perioden 2001-2004
Vedtak Fondsstyret:
Sluttrapporten for Matforsk sine basisprosjekter for perioden 2001-2004 tas til
orientering nå og vil bli behandlet på møtet 02.05.2005 på basis av vurdering av
Programstyret for næringsmiddelprogrammet

5.

Avtalestyret - Retningslinjer for Styrets arbeid
Vedtak Avtalestyret:
Avtalestyret tar fastsettelsen av Retningslinjer for Styrets arbeid til etterretning

6.

Nytt medlem/varamedlem til Fondsstyret og Avtalestyret
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Landbruks- og matdepartementets oppnevning av Olav Randen som nytt medlem
og Katharina Sparstad som nytt varamedlem til Fondsstyret/Avtalestyret for
perioden fram til 31.12.2005, tas til orientering.

B-04/2005: Vurderinger av prosessen rundt felles utlysing av midler til forskning på
landbruksområdet
Det var enighet om at prosessen, med de rammer/begrensninger som forelå, i hovedsak
hadde forløpt bra, men at det likevel vil være nødvendig med endringer for 2005.
Det ble ikke konkludert om og eventuelt hvordan utlysingen skal samordnes med NFRs
utlysing av midler sommeren 2005. Det var imidlertid enighet som prinsipp at
forskningsmidlene skal lyses ut og at man da bruker NFRs opplegg for slike utlysinger.
Det var videre enighet om å initiere en prosess mot næringen der målsettingen er få
innspill på hvilke temaer/områder som bør inngå i en utlysing. Innspillene må foreligge så
tidlig at de kan vurderes på neste styremøte. SLF sender brev.
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Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Fondet/Avtalestyret inviterer bransjen/næringen til å komme med innspill på hvilke
temaer/områder som bør inngå i en utlysing av midler til forskning sommeren 2005.
Innspillene må foreligge så tidlig at de kan vurderes på møtet 02.05.2005.
F-05/2005: Årsmelding 2004 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
Vedtak Fondsstyret:
Årsmelding 2004 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter godkjennes
F-06/2005: Regnskap 2004 for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
Vedtak Fondsstyret:
Det framlagte regnskap godkjennes som regnskap for Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter for 2004
B-07/2005: Klage på avslag. Prosjektet Trygg mat fra småskala
landbruksproduksjon.
Etter at saksdokumentene ble sendt ut, kom det inn ytterligere tre klager. Styrene ønsket å
behandle disse klagene samtidig ettersom de konkurrerer om samme begrensede midler.
Alle klagene vil derfor bli behandlet på neste møte som er 02.05.2005.
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Saken utsettes til neste møte 02.05.2005
J-08/2005: Prosjektsøknad: Elektronisk overvåking av husdyr på utmarksbeite –
pilotforsøkene beitesesongen 2005
Vedtak Avtalestyret:
Avtalestyret har vurdert søknaden fra Telespor AS om midler til testing av Radiobjellene
beitesesongen 2005. Avtalestyret mener elektronisk overvåking av husdyr på beite vil
være et viktig element for å redusere tap av dyr og derved også dyrs lidelser. Avtalestyret
registrerer at det er lagt ned betydelige ressurser i utviklinga av radiobjella og at det er
derfor er viktig at prosjektet blir ført fram til et produkt som kan nyttes i henhold til
formålet. Avtalestyret mener at prosjektet nå har kommet til et punkt der de kommersielle
aktørene må ta over det økonomiske ansvaret for å føre prosjektet videre. Det kan derfor
ikke påregnes ytterligere bidrag fra jordbruksavtalens forskningsmidler. Med disse
forutsetninger og med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, finner Avtalestyret å
kunne gå inn med 500 000 kroner til prosjektet i 2005. Eventuell merverdiavgift må
dekkes innenfor rammen.
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J-09/2005: Prosjektsøknad: Kartlegging av dødsårsak hos lam på østre
Malangshalvøya beitesesongen 2005
Vedtak Avtalestyret:
Styret har vurdert søknaden fra Planteforsk, Tjøtta fagsenter, om midler til Kartlegging av
dødsårsak hos lam på østre Malangshalvøya beitesesongen 2005. Styret vil peke på at en
undersøkelse som omsøkt vil dokumentere forholdene på Malangsøya, men ha liten eller
ingen verdi for andre områder. I ei tid med knappe økonomiske rammer finner Styret ikke
å kunne prioritere midler til dette prosjektet. Søknaden er avslått.

B-10/2005 Eventuelt
Det ble fastsatt et nytt møte 02.05.2005. Etter dette er følgende møtedatoer fastsatt for
2005:
• Mandag 02.05.2005 kl 11:30 i SLF (møtet starter med lunsj)
• Onsdag 01.06.2005 kl 11:30 i SLF (møtet starter med lunsj)
• Tirsdag 25.10.2005 kl 10:00 i SLF
• Tirsdag 13.12.2005 – onsdag 14.12.2005 (lunsj til lunsj seminar Lysebu)
ale

