PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Onsdag 9. mars 2016 kl. 09:00
hos
Norges forskningsråd
Møte nr. 2/2016

Møtet ble hevet kl 16:00
Til stede:

Lars Iver Wiig, Gaute Lenvik, Kristin Taraldsrud Hoff, Arnstein
Røyneberg, Sigrid Helland, Siri Anzjøn

Forfall:

Anne Kathrine Fossum, Merete Furuberg

Fra
Landbruksdirektoratet:

Hilde Haug Simonhjell, Nina Solheim Flæte, Kari Kolstad

Saksliste:
05/16

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.januar 2016

06/16

Årsrapport 2015 for JA

07/16

Årsrapport 2015 for FFL

08/16

Utlysning for 2017 - Prioritering av forsknings- og utredningsområder

09/16

Møte med BIONÆRs styre - felles satsning

10/16

Nofimas strategiske programmer 2017-2021 - Søknadsskisser

11/16

Sluttrapporter per februar 2016

12/16

Orienteringssaker

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
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Sak nr.:
05/16
Behandling:
09.03.2016

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Godkjenning av protokoll fra styremøte
22.januar 2016

Saks nr.:
16/664 Doknr

Møtebehandling:

Ingen forslag til endring under behandling.

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet for FFL og JA 22.januar 2016 godkjennes
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Sak nr.:
06/16
Behandling:
09.03.2016

Sektor:

JA

Tittel:
Årsrapport 2015 for JA

Saks nr.:
16/664 Doknr

Møtebehandling:

Styrebehandlingen av årsrapport og regnskap for JA ble gjennomført
i møtet og med innspill i etterkant fra styreleder.

Vedtak:

Årsrapport og regnskap 2015 for Forskningsmidler over
jordbruksavtalen (JA) godkjennes.
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Sak nr.:
07/16
Behandling:
09.03.2016

Sektor:

FFL

Tittel:
Årsrapport 2015 for FFL

Saks nr.:
16/664 Doknr

Møtebehandling:

Styrebehandlingen av årsrapport og regnskap for FFL ble
gjennomført i møtet og med innspill i etterkant fra styreleder.

Vedtak:

Årsrapport og regnskap 2015 for Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter godkjennes med de endringer som ble foreslått
under behandling av saken.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Side: 5 av 10

Sak nr.:
08/16
Behandling:
09.03.2016

Sektor:

Møtebehandling:

Årets utlysning ble utformet av styrene med utgangspunkt i innspill fra
næring og FoU-miljøer samt på grunnlag av tekst i gjeldende
jordbruksavtale. Styrebehandlingen ble gjennomført i møtet og med
innspill i etterkant fra styreleder.

Vedtak:

Tittel:
Utlysning for 2017 - Prioritering av forskningsog utredningsområder

FFL og JA
Saks nr.:
16/664 Doknr

1. Årets utlysning for forskningsprosjekter:
Årets utlysning
Norsk landbruk og matindustri skal bidra til at en voksende
befolkning får trygg og sunn mat, basert på norske ressurser.
Reduserte klimagassutslipp og en mer miljøvennlig drift er et mål,
samtidig som endret klima vil by på utfordringer, men også et
potensial for økt produksjon. Det krever optimal dyrkingsteknikk
og agronomi og friske og robuste husdyr og plantesorter.
Innovasjon, produktutvikling og kvalitet i alle ledd i verdikjeden er
vesentlig for økt konkurransekraft og en forbrukertilpasset
matproduksjon.
Bioøkonomien og det grønne skiftet skal danne grunnlaget for ny
verdiskaping innen sektoren. Deler av denne verdiskapingen ligger
i samhandling med blå sektor.
Hovedprioritering vil være forskning innen:






økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser
- over hele landet
klimavennlig og klimatilpasset produksjon
teknologi og verdiskaping i jordbruk og matindustri
mattrygghet, helse og samfunn

Føringer for bruk av forskningsmidler over jordbruksavtalen skal også
hensyntas. Overordnede politiske føringer går fram av Meld. St. 9 (20112012) Landbruks- og matpolitikken — Velkommen til bords.

2. Utlysning for utredninger og forprosjekter:
Årets utlysning for utredninger og forprosjekter
I tillegg til prioriterte områder i jordbruksavtalen er det
ønskelig med utredninger som belyser hvilke muligheter som
finnes og utfordringer som må løses for å oppnå verdiskaping
og økt konkurransekraft innen jordbruk og matindustri.
Det vil være aktuelt å følge opp utfordringer belyst i aktuelle
rapporter fra ekspertgruppene for henholdsvis korn og
storfekjøtt , utredningen Kunnskapsgrunnlag for forskning på
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husdyrproduksjon , rapporten Grønn vekst og rapporten
Landbruk og klimaendringer.
3. Utlysning og innvilgning for IPN-prosjekter gjøres i samarbeid
med Forskningsrådets BIONÆR-program. Skissefrist settes til
15.august, styrebehandling av skissene 25.08.2016 og med
søknadsfrist 12.oktober.
4. For KPN-prosjekter blir skissefrist 3.mai, og søknadsfrist
7.september.
5. Søknadsfrister for utredninger og forprosjekter settes til 1.mai og
1.november
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Sak nr.:
09/16
Behandling:
09.03.2016

Sektor:

Møtebehandling:

Mattrygghet er et prioritert område for styret for Bionær-programmet
og styrene for FFL og JA. Bionærs styre inviterte styrene for FFL og
JA til å bidra til et felles løft knyttet til mattrygghet. Saken ble drøftet i
i forkant av styremøtet med Bionær. I møte med styret for Bionær
var det enighet om dette. Det var ønsket at administrasjonene skulle
jobbe videre med formatet for et slikt samarbeid.

Vedtak:

Tittel:
Møte med BIONÆRs styre - felles satsning

Saks nr.:
16/664 Doknr



Utfra mottatte innspill fra næring og forskningsmiljøer,
gjeldende jordbruksavtale og signaler fra LMD er mattrygghet
et prioritert område, og egnet tema for et samarbeid med
BIONÆR.



Det gjennomføres et felles løft knyttet til mattrygghet, der FFL
og JA sin utlysning på dette området sees i sammenheng
med BIONÆRs satsning. Dette gjøres gjennom felles
nyhetssaker, og synliggjøring av mulighetsrommet som FFL
og JA sammen med BIONÆR utgjør for forskning innen
mattrygghetsområdet. Søknadsinnvilgning skal også sees i
sammenheng mellom finansieringskildene.



Administrasjonen innheter kunnskap som gir grunnlag for
prioritering av områder for innvilgning innen mattrygghet
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Sak nr.:
10/16
Behandling:
09.03.2016

Sektor:

FFL

Tittel:
Nofimas strategiske programmer 2017-2020 Søknadsskisser

Saks nr.:
16/664 Doknr

Møtebehandling:

Direktør for matområdet i Nofima og de fire programansvarlige
presenterte skissene til de fire strategiske programmene for perioden
2017-2020 for styret. Dette ble gjort på en god og oversiktelig måte.
Styret stilte spørsmål og ga innspill.

Vedtak:

Styret mener at den faglige og strukturelle vinklingen skissert i
søknadsskissene gir et godt grunnlag for Nofimas strategiske
programmer for perioden 2017-2020. Skissene godkjennes slik de
ble framlagt.
Den økonomiske rammen for 2017 er 72 mill kroner forutsatt at
inntektene fra forskningsavgiften blir som forventet.
Forslag til hvordan forventet prisstigning for hele programperioden
skal hensyntas, og legges fram av sekretariatet på styremøtet i mai.
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Sak nr.:
11/16
Behandling:
09.03.2016

Sektor:

Møtebehandling:

Styrebehandlingen av sluttrapportene ble gjennomført i møtet og med
innspill i etterkant fra styreleder. Sluttrapportene ble kort
gjennomgått. Format og struktur ble diskutert.

Vedtak:

Tittel:
Sluttrapporter per februar 2016

FFL og JA
Saks nr.:
16/664 Doknr

Styrene tar informasjon om sluttrapportene til orientering.
Norturas rapport om Strukturert livdyrtilbud godkjennes og
innvilgning utbetales fra JA.
Graminors statusrapport for 2015 med nytt format godkjennes.
Sekretariatet jobber videre opp mot Norges forskningsråd med å
forbedre struktur og innhold av sluttrapportene.
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Sak nr.:
12/16
Behandling:
09.03.2016

Sektor:

Møtebehandling:

Det ble gitt en kort gjennomgang av disse orienteringssakene:

Tittel:
Orienteringssaker

FFL og JA
Saks nr.:
16/664 Doknr

Endringer i styrene
 Ny styreleder er Anne Kathrine Fossum, Assisterende
fylkesmann i Hedmark.


Ny representant fra Landbrukssamvirke er Kristin Taraldsrud
Hoff, direktør for næringspolitikk.

Endringer i sekretariatet
 Anette Hovdal er ansatt som rådgiver i
Landbruksdirektoratet og vil jobbe med
sekretariatsoppgaver.
Konferanse Mattrygghet 7. april der FFL og JA bidrar med økonmisk
støtte og innspill til program.
Miljøprogrammet i Forskningsrådet

Vedtak:

Styrene tar orienteringen til etterretning

