PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Fredag 22. januar 2016 kl. 09:00
på
NIBIO, Ås
Møte nr. 1/2016

Møtet ble hevet kl 16:00.
Til stede:

Gaute Lenvik, Arnstein Røyneberg, Olaf Godli (vara), Jessica
Kathle, Lars Iver Wiig, Siri Anzjøn,

Forfall:

Ann Merete Furuberg, Sigrid Helland

Fra
Landbruksdirektoratet:

Hilde Haug Simonhjell, Kari Kolstad og Stine Margrethe
Gulliksen

Saksliste:
01/16

Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.12.15

02/16

Innvilgning av IPN-søknader med oppstart i 2016

03/16

Rapportering om planteforedlingsforskning fra Graminor 2016-2019

04/16

Orienteringssaker per 15.januar 2016
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Sak nr.:
01/16
Behandling:
22.01.2016

Sektor:

Møtebehandling:

Styrene hadde ingen kommentarer til protokoll fra styremøtet
11.desember 2015.

Vedtak:

Tittel:
Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.12.15

Protokollen fra styremøte 11.12.15 godkjennes

FFL og JA
Saks nr.:
16/664 Doknr
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Sak nr.:
02/16
Behandling:
22.01.2016

Sektor:

FFL og JA

Tittel:
Innvilgning av IPN-søknader med oppstart i
2016

Saks nr.:
16/664 Doknr

Møtebehandling:

IPN-søknader ble gjennomgått og vurdert for innvilgning.
20 IPN-søknader ble vurdert for innvilgning. Disse var alle basert på
forhåndsgodkjent skisse (sak F-13/15). Som en del av den felles
utlysningen med Forskningsrådets BIONÆR-program hadde styret
for BIONÆR vedtatt innvilgning for 8 av de 20 søknadene.

Vedtak:
De 8 prosjektene som styret for BIONÆR har innvilget er markert
med F i vedlagt oversikt. Til sammen er det innvilget 15 IPNprosjekter som følge av felles utlysning med BIONÆR. Til
sammen utgjør dette 90,53 mill. kroner.
Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om
forskningsmidler over jordbruksavtalen og framtidige inntekter til
FFL innvilges 11,042 mill. kroner i 2016 og 37,577 mill. kroner
totalt til 7 IPN-prosjekter fra FFL og JA. Disse er listet opp i
kategori A i vedlagte oversikt.
Tre innvilgede prosjekter fikk lavere bevilgning enn det det var
søkt om:
256233 Fossilfri matprod..:
256519 Presisjonstyring..:
256847 Lagring av rotgrønns..:

Redusert fra 4,45 til 4 mill. kr.
Redusert fra 7,0 til 6,0 mill. kr.
Redusert fra 9,76 til 7,5 mill. kr.

Innvilget beløp fra FFL og JA fordeles i en størrelsesorden på
omtrent 65/35 mellom FFL og JA.
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Sak nr.:
03/16
Behandling:
22.01.2016

Sektor:

JA

Tittel:
Rapportering om planteforedlingsforskning fra
Graminor 2016-2019

Saks nr.:
16/664 Doknr

Møtebehandling:

Styret er enig i at den årlige rapporteringen av
planteforedlingsforskning i Graminor som støttes av forskningsmidler
fra JA har de siste årene vært god, men er svært omfattende. Det er
derfor ønskelig å vurdere innholdet i rapporten, slik at den blir mer
tilpasset styrets behov.

Vedtak:

Graminor skal sende inn en årlig rapport for planteforedlingsforskning
knyttet til de midlene de får fra JAs forskningsmidler innen 15.
februar hvert år.
Rapporten skal inneholde:
· En tabell med oversikt over prosjekter med støtte fra JA,
fordeling av midlene mellom prosjektene, samt støtte fra andre
finansieringskilder
· En kort, målrettet omtale av arbeidet og resultater siste året for
aktuelle prosjekter støttet av JA (max 3 sider totalt)
· En resultatrapport på max 2 sider per prosjekt for de
prosjektene som er avsluttet siden forrige årsrapportering. Den
skal inneholde beskrivelse av aktiviteter og resultater oppnådd
i prosjektet. Det skal dessuten komme tydelig frem hvordan
resultatene er blitt formidlet til næringen, relevante
myndigheter, avtalepartnerne og andre
interesseorganisasjoner.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sak nr.:
04/16
Behandling:
22.01.2016
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Sektor:
Tittel:
Orienteringssaker per 15.januar 2016

Saks nr.:
16/664 Doknr

Møtebehandling:
Endringer i styrene
· Ny styreleder er fortsatt ikke oppnevnt. I følge LMD blir dette
avklart i løpet av kort tid.
· Gaute Lenvik er oppnevnt som representant for NHO Mat og
Drikke fra 1.1. 2016-31.12.2017. Han er også oppnevnt som
nestleder.
· Eugen Tømte fungerer i styret fra 1. februar 2016 inntil ny
representant for Norsk Landbrukssamvirke er oppnevnt.
Endringer i sekretariatet
· Stine Gulliksen fratrer sin stilling i Landbruksdirektoratet 1.
februar. Direktoratet gjennomfører i disse dager intervjuer av
kandidater til stillingen.
Mattrygghet
· Konferansen om Mattrygghet vil bli avholdt 7.april 2016
· Mattrygghet blir også tema for møtet i mars når styrene skal
møte BIONÆR-styret.
Nofima
Skisser vil være klare til behandling på styremøtet 9.mars.
Det blir fire programmer med disse hovedoverskriftene:
1. Innovasjon
2. Mattrygghet
3. Food science
4. Kvalitetsmåling, prosess
Søknadsfrist blir 25.mai.
Forskningsrådet vil jobbe med sammensetning av evalueringspaneler
etter at skissene er godkjent av styret.
Søknadene vil være ferdig til styrebehandling til styremøte i oktober.
Protokoller på internett
Styrene ønsker at protokoller fortsatt skal legges ut på
Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Vedtak:

Styrene tar orienteringen til etterretning
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