MØTEBOK
(Godkjent 14.12.2004)

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

Torsdag 11.11.2004
Matforsk
14:30 – 15:30

Til stede:
Fra Styret:
Almar Sagelvmo, leder
Eli Reistad, nestleder
Berit Bull-Gjertsen
Steinar Dvergsdal
Jens Strøm
Olav Hepsø, Norges forskningsråd – observatør
Fra sekretariatet:
Seksjonssjef Tor Erik Jørgensen og seniorrådgiver Anders Leine (referent).
Forfall:
Geir Grosberg (vararepresentant kunne heller ikke møte)
Grethe Andreassen
Fra kl. 10:00 til kl. 14:30 presenterte Matforsk institusjonen og aktuelle resultater fra de 4
siste åra. Programmet for denne sekvensen er lagt ved møteboka. I etterkant av denne
presentasjonen avholdt Fondsstyret og Avtalestyret styremøte.
-------------------Saksnummerne til styremøtet er kodet på følgende måte: B: felles saker; F: saker kun til
Fondsstyret; J: saker kun til Avtalestyret.
B-10/2004: Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Innkalling og saksliste godkjennes
B-11/2004: Godkjenning av møtebok for møtet 22.09.2004
Vedtak Fondsstyret:
Møteboka for møtet 22.09.2004 godkjennes.
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B-12/2004: Orienterings-/referatsaker
1. Nytt varamedlem til Fondsstyret
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Landbruks- og matdepartementets oppnevning av Torild M. Brende som nytt
varamedlem til Fondsstyret for perioden fram til 31.12.2005, tas til orientering.
2. Status i søknadsbehandlingen. Muntlig orientering fra NFR og SLF

Innledningsvis ble det delt ut kopi av 4 søknader som ikke var med i de 3
innbundne bøkene delt ut på møtet 22.09.2004. Videre ble det delt ut de innspill
som var kommet fra næringen med utgangspunkt i styrets invitasjon.
Det kom innen fristen inn til sammen 115 søknader med et samlet søknadsbeløp på
131 millioner kroner for 2005. I tillegg kommer 4 søknader/prosjekter som enten
har ligget over fra tidligere eller som har kommet inn på annen måte enn gjennom
utlysingen. Disse vil også bli lagt fram for Styrene sammen med øvrige søknader
13.-14. desember.
Vedtak Fondsstyret og Avtalestyret:
Orienteringen ble tatt til etterretning.
J-13/2004:Prosjektsøknad: Kjøttpriser fra bonde til butikk – oppdatering av
marginundersøkelse
Vedtak Avtalestyret:
Styret har vurdert søknaden fra Senter for matpolitikk og marked / Norsk institutt for
landbruksøkonomisk forskning (SeMM/NILF) om midler til prosjektet Kjøttpriser fra
bonde til butikk – oppdatering av marginundersøkelse, kjøttvarer, etter momsreformen.
Styret vil peke på at marginundersøkelsen som ble lagt fram til jordbruksforhandlingene i
2001, viste markante endringer i marginene fra 1998 til 2001. Dette, sammen med
momsreformen som trådte i kraft fra 2001, gjør det interessant å følge med på hvordan
marginene har utviklet seg siden. Styret vil også peke på at marginstudiene har vært
sentrale i debatten rundt priser og hvem som sitter igjen med fortjenesten.
På dette grunnlag og med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, imøtekommes
søknaden med til sammen 225 000 kroner for 2004. Eventuell merverdiavgift må dekkes
innenfor rammen. Det forutsettes at prosjektet kan fullfinansieres.
B-14/2004: Eventuelt
Ingen saker

