PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Fredag 11. desember 2015 kl. 12:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 5/2015

Møtet ble hevet kl 16:00.
Til stede:

Erling Lae, Ann Merete Furuberg, Jessica Kathle, Knut Maroni,
Sigrid Helland, Lars Iver Wiig, Arnstein Røyneberg og Siri
Anzjøn (observatør NFR)

Forfall:

Fra Landbruksdirektoratet:

Nils-Einar Eliassen, Kari Kolstad og Stine Margrethe Gulliksen

Saksliste:
33/15

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.10.15

34/15

Økonomisk status FFL desember 2015

35/15

Innvilgning av KPN-søknader 2015

36/15

Vurdering av søknad fra Graminor om midler til planteforedlingsforskning

37/15

Orienteringssaker per november 2015

38/15

Sluttrapporter innkommet per 26.11.15

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
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Sak nr.:
33/15
Behandling:
11.12.2015

Sektor:

Møtebehandling:

Styrene hadde ingen kommentarer til protokoll fra styremøtet
4. september 2015.

Vedtak:

Tittel:
Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.10.15

Protokollen fra styremøte 22.10.15 godkjennes.

FFL og JA
Saks nr.:
15/3994 Doknr

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sak nr.:
34/15
Behandling:
11.12.2015

Sektor:

Møtebehandling:

Status for inntekter og utgifter for FFL ble gjennomgått.

Vedtak:

Tittel:
Økonomisk status FFL desember 2015

Styret tok orienteringen til etterretning
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FFL
Saks nr.:
15/3994 Doknr

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sak nr.:
35/15
Behandling:
11.12.2015

Møtebehandling:

Sektor:

FFL og JA

Tittel:
Innvilgning av KPN-søknader 2015

Saks nr.:
15/3994 Doknr

•
•

•
Vedtak:

Side: 4 av 7

•
•
•

Søknad fra NMBU om støtte til å administrere er EUnettverk ble vurdert å ikke ligge innenfor styrenes mandat.
Søknad fra Bondelaget om å dekke en egenandel i et stort
forskningsprosjekt styrt av NMBU ble avslått på det
grunnlag at midlene over jordbruksavtalen er offentlige
midler som ikke kan brukes som egenandel. Det er heller
ikke ønskelig å støtte prosjekter med åtte års varighet.
KPN-søknader ble gjennomgått og vurdert for innvilgning.

Søknad fra NMBU om støtte til å administrere EU-nettverk
avslås.
Søknad fra Norges bondelag om å dekke egenandel fra JAmidler avslås.
Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om
forskningsmidler over jordbruksavtalen og framtidige
inntekter til FFL innvilges 15,154 mill. kroner i 2016 og
71,013 mill. kroner totalt til 11 KPN-prosjekter. Disse er listet
opp i kategori A i vedlagte oversikt. Det avsettes en ramme
på 36 mill. kroner totalt til IPN-prosjekter for innvilgning i
januar.
Innvilget beløp fordeles mellom FFL og JA i en
størrelsesorden på omtrent 65/35.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
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Sak nr.:
36/15
Behandling:
11.12.2015

Sektor:

Møtebehandling:

Hovedtrekk i søknad fra Graminor mottatt 17.11.15 ble gjennomgått.
Styret legger vekt på at en grunnleggende kunnskap om norsk
plantemateriale er viktig. I en tid med store klimaendringer, blir utvikling
av klimatilpassede plantesorter stadig viktigere. Plantesorter som er
tilpasset norske forhold er avgjørende for en kostnadseffektiv
matproduksjon i alle deler av landet. Graminor AS har ansvar for all
foredling av jord- og hagebruksvekster i Norge. Formålet er å sikre at
produsentene har tilgang på variert og sykdomsfritt sortsmateriale som
er egnet for norske forhold. Graminor er Norges ledende
forskningsmiljø mht. planteforedling, og deres forskningsarbeid innen
planteforedling holder høy vitenskapelig standard, og er av stor verdi
både nasjonalt og internasjonalt. Planteforedlingsforskning er svært
langsiktig, ikke-kommersiell forskning. Dette gir utfordringer mht.
deltagelse fra næring i prosjekter, slik at en mer forutsigbar
prosjektfinansiering er nødvendig.

Vedtak:

1. Styret mener at Graminors arbeid innen planteforedling bidrar
til utvikling av plantemateriale tilpasset norske vekstforhold og
er viktig å ivareta.
2. Det er høy vitenskapelig kvalitet på planteforedlingsforskning
utført av Graminor. Styret innvilger 2 mill per år i perioden
2016-2019 til planteforedlingsforskning i Graminor iht. søknad.
3. Form på rapportering 2016-2020 tas opp på styremøte i 22.
januar 2016.

Tittel:
Vurdering av søknad fra Graminor om midler til
planteforedlingsforskning

JA
Saks nr.:
15/3994 Doknr

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
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Sak nr.:
37/15
Behandling:
11.12.2015

Sektor:

Møtebehandling:

Merete orienterte kort om prosess rundt seminar om Mattrygghet.
Det ble også orientert kort om søknadsprosessen for Nofimas nye
strategiske programmer.

Vedtak:

Tittel:
Orienteringssaker per november 2015

Styrene tar orienteringen til etterretning

FFL og JA
Saks nr.:
15/3994 Doknr

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sak nr.:
38/15
Behandling:
11.12.2015

Sektor:

Møtebehandling:

Innkomne sluttrapporter ble gjennomgått.

Vedtak:

Tittel:
Sluttrapporter innkommet per 26.11.15

Styrene godkjenner sluttrapportene
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FFL og JA
Saks nr.:
15/3994 Doknr

