PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Tirsdag 26. mai 2015 kl. 10:00
på
Senter for husdyrforsøk, Ås Gård
Møte nr. 2/2014

Møtet ble hevet kl 16.00.
Til stede:

Erling Lae, Ann Merete Furuberg, Jessica Kathle, Knut Maroni,
Lars Iver Wiig, Sigrid Helland, Per Harald Agerup (for Trine
Hasvang Vaag), Siri Anzjøn

Forfall:

Trine Hasvang Vaag

Fra Landbruksdirektoratet:

Hilde Haug Simonhjell, Kari Kolstad, Stine Margrethe Gulliksen
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Sak nr.:
12/15
Behandling:
26.05.2015

Sektor:

FFL og JA

Tittel:
Godkjenning av protokoll fra styremøte 4.3.2015

Saks nr.:
15/3994 Doknr

Møtebehandling:

Det var behov for å se på vedtak i sak 5/15 fra møtet 4.3.15 på nytt som
følge av ny informasjon i saksbehandlingen av saken etter møtet. Dette
ble tatt inn som eget punkt under sak 15/15.

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 4.3.15 godkjennes.
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Sak nr.:
13/15
Behandling:
26.05.2015

Sektor:

Møtebehandling
:

Skisser ble gjennomgått med utgangspunkt i sekretariatets
oppsummering og innstilling. Av 35 KPN-skisser ble 22 invitert til å
sende inn full søknad. Av 42 IPN-skisser ble 20 invitert til å skrive full
søknad. Totalt ble 42 skisser invitert til å skrive full søknad (22 KPN og
20 IPN). Disse summerer seg opp til ca. 68,2 mill. kroner for 2016.
NFR/BIONÆR vil med stor sannsynlighet innvilge flere av IPNsøknadene. Omfanget av de innstilte skissene vil derfor gi grunnlag for
en god innvilgningsprosent totalt sett.

Tittel:
Prioritering av søknadsskisser KPN og IPN 2015

Saks nr.:
15/3994 Doknr

Syv inviterte skisser ble oppfordret til å redusere søkt sum i full søknad:
KPN: Nr 249307 (-6 mill), nr 249315 (-5 mill), nr 249326 (-2 mill), nr
249330 (-2 mill)
IPN: Nr 249368 (-2 mill), nr 249440 (-5,5 mill), nr 249480 (-3,6 mill)
Et oppdatert oversiktsark med skissevurdering er vedlagt protokollen.
Figur 1. Fordeling av inviterte skissene over bransjekategorier:

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Side: 4 av 8

Figur 2. Fordeling av inntekter og innvilgninger over en 12-års periode

Vedtak:

Skisseinformasjon med styrets innstilling er vedlagt.
KPN-skisser:
•

•
•
•

Skisser mottatt til fristen 6.5.2015 og som er markert med
bokstaven A, inviteres til å fremme fullstendig søknad til fristen
9.9.2015. Styret gir sekretariatet fullmakt til å gå i dialog med
søkerne om forståelsen av styrets innspill og vurderinger
Søknader basert på skisser markert med B eller C kan ikke
forvente å bli vurdert for innvilgning.
Skisser innkommet etter fristen avvises
Styret legger til grunn at søknadene blir godt samordnet med
søknader til Bionær

IPN-skisser:
•

•
•
•

Skisser mottatt til fristen 6.5.2015, og som er markert med
bokstaven A, inviteres til å fremme fullstendig søknad til fristen
14.10.2015. Styret gir sekretariatet fullmakt til å gå i dialog med
søkerne om forståelsen av styrets innspill og vurderinger
Søknader basert på skisser markert med B eller C kan ikke
forvente å bli vurdert for innvilgning.
Skisser innkommet etter fristen, vil få begrenset oppfølging og
tilbakemelding.
Sekretariatet ivaretar den videre prosessen rundt felles
tilbakemelding til IPN-skissene med BIONÆR
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Sak nr.:
14/15
Behandling:
26.05.2015

Sektor:

Møtebehandling:

Innholdet i forprosjektet «Immunologisk kastrering av hanngris:
kartlegging av dyrevelferd, spisekvalitet og forbrukerholdninger» ble
diskutert og sett i sammenheng med innholdet i søknadsskissen for
IPN-prosjektet «Kartlegging av alternativer til kirurgisk kastrering av
hanngris». Søknadene inneholder til dels overlappende tematikk.
Styrene velger derfor å se helthetlig på disse to søknadene.

Tittel:
Søknader om utredninger og forprosjekter
innkommet per mai 2015

Saks nr.:
15/3994 Doknr

Styrene ønsker å vurdere prosjekt Biologisk optimalisert biavl sammen
med søknader om utredninger/forprosjekter søkt innen fristen
15.8.2015.

Vedtak:

Styrene velger å se helthetlig på søknad om midler til forprosjektet
«Immunologisk kastrering av hanngris: kartlegging av dyrevelferd,
spisekvalitet og forbrukerholdninger», og søknadsskisse for IPNprosjektet «Kartlegging av alternativer til kirurgisk kastrering av
hanngris». Styrene innvilger 250 000 kr til forprosjektet i 2015. Dersom
søknad om IPN-prosjektet blir innvilget, blir 250 000 kr trukket fra det
omsøkte beløp. Dersom søknad om IPN-prosjekt ikke blir innvilget,
innvilges de resterende omsøkte 250 000 kr til forprosjektet i 2016.

Prosjekt Biologisk optimalisert biavl tas opp til styrebehandling til
høsten sammen med søknader om utredninger/forprosjekter søkt innen
fristen 15.8.2015.
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Sak nr.:
15/15
Behandling:
26.05.2015

Sektor:

Møtebehandling:

Kort gjennomgang av orienteringssaker:

Tittel:
Orienteringssaker Mai 2015

Side: 6 av 8

Saks nr.:
15/3994 Doknr

1. Gjennomgang av Graminors årsrapport for 2014.
2. Informasjon om videre søknadsprosess i 2015 og konsekvens av
endrede rutiner i Forskningsrådet rundt søknad om IPN-prosjekter.
De nye rutinene gjør at Styrene må velge enten å ha
innvilgningsmøte i slutten av januar for felles innvilgning av IPN og
KPN. Alternativt å ha to innvilgningsmøter, der det første blir i
desember etter at evalueringen av KPN-søknadene foreligger.
3. Utredningen om Bioøkonomi (NMBU) gjennomføres etter planen.
Utredning om Produktivitetsberegninger (NILF) skal levere innspill til
produktivitetskommisjonen innen fristen.
4. Kort orientering fra Sekretariatets møte med LMD.
5. Informasjon fra møte med Senter for husdyrforsøk (SHF). Med
utgangspunkt i dette møtet har SHF utarbeidet prosjektforslag
knyttet til de 2 mill. kroner som LMD ønsker at FFL skal bidra med til
SHF. Prosjektet kan defineres innenfor formålet og de krav som
styret for FFL har satt for sin tildeling.

6. Endring av vedtak i sak 5/15 fra styremøtet 4.3.15
Grunnet saksbehandling i etterkant av styremøtet, er det behov for
enkelte endringer til vedtaket i sak 5/15 fra styremøtet 4.3.15.
Forslag til revidert vedtak:
Av avsatt ramme på 5 mill. kroner til forprosjekter og
utredninger i 2015, gjenstår 573 000,- til dette formålet.
Styrene ønsker ikke å gå utover denne rammen for 2015. Som
en følge av dette, legges det kun ut én åpen utlysning for
utredninger og forprosjekter i 2015 med søknadsfrist
15.august. Eventuelle tematiske prioriteringer vedtas av
styrene.
Det settes av 250 000 kroner til utredning knyttet til å kartlegge
muligheter og verdiskapingspotensialet innen jordbruksbasert
bioøkonomi. Rapport må foreligge innen utgangen av august
2015.
Søknad om 250 000 kroner til forprosjektet
"Produktivitetsberegninger i norsk mat- og drikkeindustri"
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innvilges. Foreløpig rapport må foreligge innen 1. juni 2015.
Styrene mener utfordringene knyttet til kastrering av hanngris
er et viktig tema, men at en utredning ikke vil løse dette
problemet. Dette er en tematikk som egner seg for større
forskningsprosjekter. Fagmiljøene anbefales derfor å søke
forskningsmidler for et mer langsiktig og grundig
forskningsarbeid.

Vedtak:

1. Graminors rapport om bruk av rammebevilgning fra JA på 2 mill
godkjennes av styret for JA.
2. Videre søknadsprosess for 2015: Som følge av Forskningsrådets nye
rutine for IPN-søknader vedtar Styrene å gjennomføre to
innvilgningsmøter; ett for KPN 11.desember, og ett for IPN 22.januar.
3. og 4. Styrene tar informasjonen om utredningene innen Bioøkonomi
og Produktivitetsberegninger, samt administrativt møtet med LMD til
orientering.
5. Styrene godkjenner planlagt bruk av bevilgede 2 mill. kroner til
Senter for husdyrforsøk i 2015.
6. Revidert vedtak i sak 5/15:
Av avsatt ramme på 5 mill. kroner til forprosjekter og utredninger i
2015, gjenstår 573 000,- til dette formålet. Styrene ønsker ikke å gå
utover denne rammen for 2015. Som en følge av dette, legges det
kun ut én åpen utlysning for utredninger og forprosjekter i 2015 med
søknadsfrist 15.august. Eventuelle tematiske prioriteringer vedtas av
styrene.
Det settes av 250 000 kroner til utredning knyttet til å kartlegge
muligheter og verdiskapingspotensialet innen jordbruksbasert
bioøkonomi. Rapport må foreligge innen utgangen av august 2015.
Søknad om 250 000 kroner til forprosjektet
"Produktivitetsberegninger i norsk mat- og drikkeindustri" innvilges.
Foreløpig rapport må foreligge innen 1. juni 2015.
Styrene mener utfordringene knyttet til kastrering av hanngris er et
viktig tema, men at en utredning ikke vil løse dette problemet. Dette
er en tematikk som egner seg for større forskningsprosjekter.
Fagmiljøene anbefales derfor å søke forskningsmidler for et mer
langsiktig og grundig forskningsarbeid.
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Sak nr.:
16/15
Behandling:
26.05.2015

Sektor:

Møtebehandling:

Rapportene vedlagt dagsorden ble ikke gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Tittel:
Sluttrapporter innkommet per 4.5.2015

Styrene godkjenner rapportene.

Saks nr.:
15/3994 Doknr

