PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Tirsdag 24. mai 2016 kl. 08:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 3/2016

Møtet ble hevet kl 16:00.
Til stede:

Ann Merete Furuberg, Anne Kathrine Fossum, Arnstein
Røyneberg , Gaute Lenvik , Kristin Taraldsrud Hoff, Lars Iver
Wiig , Sigrid Helland,

Forfall:

Siri Anzjøn

Fra
Landbruksdirektoratet:

Hilde haug Simonhjell, Nina Solheim Flæte, Annette Hovdal
og Kari Kolstad
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Søknader om utredninger og forprosjekter innkommet per mai 2016

16/16

Bruk av forskningsmidlene – Samordning og måloppnåelse

17/16

Nofimas strategiske programmer - Fastsetting av prisstigning for 2017-2020

18/16

Sluttrapporter innkommet per april

19/16

Sluttrapport til utredning "Økonomisk variasjon i norsk landbruk"

20/16

Orienteringssaker per mai 2016

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sak nr.:
13/16
Behandling:
24.05.2016

Side: 2 av 9

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll fra styremøte 9.mars
2016

Saks nr.:
16/664 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet for FFL og JA 9.mars 2016 godkjennes.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Side: 3 av 9

Sak nr.:
14/16
Behandling:
24.05.2016

Sektor:

Møtebehandling:

Søknadsskisser ble vurdert av styrene med utgangspunkt i relevans
knyttet opp mot utlysningen og forskningsmidlenes formål, faglig
innhold og næringsmedvirkning. Styret vurderte skissene opp mot
hverandre og mot pågående forskningsprosjekter, og de økonomiske
rammene for innvilgning.

Vedtak:

1. KPN-skisser mottatt til fristen 3.5.2016 og som er markert med
bokstaven A i vedlagt oversikt, inviteres til å fremme fullstendig
søknad til fristen 7.9.2016. Disse vil gi et søknadsomfang for KPNprosjekter på ca 53,76 mill. kroner i 2017, og 178 mill. kroner totalt for
hele prosjektperioden, som er 2,5 ganger mer enn tilgjengelige midler
for innvilgning av KPN-prosjekter.

Tittel:
FFL og JA - Skissevurdering KPN

Saks nr.:
16/664 Doknr

Styret gir sekretariatet fullmakt til å ha dialog med søkerne om
forståelsen av styrets innspill og vurderinger.
2. Søknader basert på skisser markert med B eller C kan ikke
forvente å bli vurdert for innvilgning.
3. Skisser innkommet etter fristen avvises
4. Styret legger til grunn at søknadene blir godt samordnet med
søknader til Bionær.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Side: 4 av 9

Sak nr.:
15/16
Behandling:
24.05.2016

Sektor:

Møtebehandling
:

Styrene gjennomgikk søknadene til utredninger og forprosjekter og
vurderte dem med utgangspunkt i nytteverdi og relevans.

Vedtak:

Tittel:
Søknader om utredninger og forprosjekter
innkommet per mai 2016

Saks nr.:
16/664 Doknr

Det innvilges 8 prosjekter innen kategoriene utredninger og
forprosjekter til totalt 3,32 mill. kroner for 2016, 2017 og 2018, der JA
finansierer 1 mill. kroner. De innvilgede prosjektene fordelt på
finansieringskilde er:
Støttes av Tittel
FFL
Avl for effektivitet hos sau, i et biologisk,
ressursøkonomisk og bedriftsøkonomisk
kti filter - Forprosjekt for utprøving av
FFL
Bioreaktivt

Søker
NMBU/IHA

2016
75 000

2017
75 000

2018 Tot
150 000

NIBIO

40 000

400 000 50 000

490 000

tiltak for å redusere forurensning av grunnvann
og overflatevann fra punktkilder i landbruket
Busjettstøtte og vurdering av oppnåelse av
politiske mål for landbruket

Bygdeforskning

200000

300 000

500 000

JA

Utvikling av beregningsmodell for klimagasser i
norsk landbruk

Norges
bondelag

200 000

300 000

500 000

FFL

Kortison som velfredsindikator

Norsøk

220 000

160 000

380 000

FFL

Kartlegging av fritlevende nematoder i potet,
grønnsaker, jordbær og korn

Nibio

100 000

200 000

300 000

FFL

Reduksjon av vit A i norsk svinefor

Animalia

150 000

350000

JA

Samfunnsøkonomisk verdsetting av nytteverdi i
matproduksjon

Menon
Enomics AS

500 000

FFL

Totalt

500 000
500 000

1 485 000 1 785 000 50 000 3 320 000

Vedlagt er en oversikt alle søknadene, og der de innvilgede søknader
er markert A.
Tre av prosjektene ble innvilget en lavere sum enn det de søkte om.
Søknaden ‘Avl for effektivitet hos sau’ fra NMBU reduseres
med kr 123 000,- til kr 150 000,-. De får ikke innvilget midler til
utforming av prosjektsøknader.
Søknad om ‘Utvikling av beregningsmodell for klimagasser’ fra
Norges bondelag reduseres med kr 150 000,- til kr 500 000,-.
Grunnen er at det ble satt en ramme pr utredning på kr
500 000,- i årets utlysning.
Søknaden ‘Kartlegging av frittlevende nematoder i potet,
grønnsaker, jordbær og korn’ fra NIBIO ble redusert med kr
200 000,- til kr 300 000,-. Dette prosjektet må sees i
sammenheng med et planlagt hovedprosjekt knyttet til en
KPN-skisse som ble anbefalt under sak 14/16.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Side: 5 av 9

Sak nr.:
16/16
Behandling:
24.05.2016

Sektor:

Møtebehandling:

Styrene ble presentert for fordeler og utfordringer knyttet til
samordning av finansieringskilde innen mat og landbruk, i hovedsak
mellom FFL, JA og Norges forskningsråd. Måter å spesifisere
måloppnåelse ble diskutert.

Vedtak:

Tittel:
Bruk av forskningsmidlene – Samordning og
måloppnåelse

Saks nr.:
16/664 Doknr

Disse tiltakene skal gjennomføres for å tydeliggjøre måloppnåelse og
samtidig ivareta en god samordning mellom finansieringskilder:
1. Det skal framgå tydelig i årsrapporteringen for 2016 hvordan
målene nås gjennom samarbeid og samordning av
finansieringskilder. På den måten viser styrene hvordan
ansvaret for måloppnåelse er ivaretatt.
2. Styrene skal prioritere hvilke prosjekter som finansieres av
FFL/JA når vi samarbeider om felles utlysning av
innovasjonsprosjekter med Norges forskningsråd.
3. Styrene prioriterer de utredninger og forprosjekter som er
mest relevante for de respektive finansieringskildene.
Styrene skal utarbeide strategi og handlingsplan. Dette skal gi
grunnlag for en helhetlig vurdering av valg av
finansieringsvirkemidler, ressursbruk i sekretariatet, grad av
samhandling og samarbeid med andre aktører og finansieringskilder
mm. Det lages en plan for dette arbeidet på styremøtet i august 2016.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Side: 6 av 9

Sak nr.:
17/16
Behandling:
24.05.2016

Sektor:

Møtebehandling:

Med flere nye styremedlemmer var det behov for en gjennomgang av
føringene som ligger i Ot.prp. nr. 6 (2000-2001) og vedtekter for FFLs
finansiering av Nofimas strategiske programmer og hvordan dette
utgjør Nofimas grunnbevilgning. Dette forberedes til møtet i august.

Vedtak:

Tittel:
Nofimas strategiske programmer - Fastsetting
av prisstigning for 2017-2020

Saks nr.:
16/664 Doknr

Styret ønsker å ta en prinsipiell diskusjon om fastsetting av rammer
for finansiering av Nofimas strategiske programmer.
Økonomisk ramme for de strategiske programmene for 2017 er 72
mill. kroner. Totalramme for hele programperioden fra 2017-2020 vil
være på rundt 300 mill. kroner. I utgagnspunktet er det rammen ved
innvilgningstidspunktet som vil gjelde for hele programperioden.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sak nr.:
18/16
Behandling:
24.05.2016

Side: 7 av 9

Sektor:
Tittel:
Sluttrapporter innkommet per april

Saks nr.:
16/664 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Styrene godkjenner sluttrapportene.
Sekretariatet lager nyhetssaker knyttet til sluttrapportene.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Side: 8 av 9

Sak nr.:
19/16
Behandling:
24.05.2016

Sektor:

Møtebehandling:

Rapporten til utredningen som ble bestilt jf. føringer i Teknisk
jordbruksavtale 2014-2015 ble gjennomgått.

Vedtak:

Tittel:
Sluttrapport til utredning "Økonomisk variasjon
i norsk landbruk"

Styrene tar rapporten til orientering.

Saks nr.:
16/664 Doknr

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sak nr.:
20/16
Behandling:
24.05.2016

Sektor:
Tittel:
Orienteringssaker per mai 2016

Møtebehandling:

Vedtak:

Side: 9 av 9

Styrene tar orienteringen til etterretning.

Saks nr.:
16/664 Doknr

