PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Fredag 20. januar 2017 kl. 10:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 1/2017

Møtet ble hevet kl 13:30.
Til stede:

Anne Kathrine Fossum, Gaute Lenvik, Kristin Taraldsrud Hoff,
Sigrid Helland, Elin Bergerud, Per Harald Agerup, Siri Anzjøn

Forfall:

Lars Iver Wiig, Arnstein Røyneberg, Olaf Godli

Fra
Landbruksdirektoratet:

Hilde Haug Simonhjell, Elin Brekke, Annette Hovdal

Saksliste:
01/17

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8. desember 2016

02/17

Innvilgning av IPN-søknader med oppstart i 2017

03/17

Vurdering av KPN-søknad 268175 - Engareal som lagringsmedium for karbon

04/17

Behandling av søknaden til det strategiske programmet "InnoFood" (prosjektnr.
(262303) - Nofimas strategiske programmer 2017-2020

05/17

Orienteringssaker januar 2017

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
01/17
Behandling:
20.01.2017

Side: 2 av 8

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll fra styremøtet
8.desember 2016

FFL/JA
Saks nr.:
17/655 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Protokoll fra styremøtet 8.desember 2016 godkjennes.

Landbruksdirektoratet

Side: 3 av 8

Sak nr.:
02/17
Behandling:
20.01.2017

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Innvilgning av IPN-søknader med oppstart i
2017

Saks nr.:
17/655 Doknr

Møtebehandling:

17 IPN-søknader ble gjennomgått og vurdert for innvilgning. Disse
var alle basert på forhåndsgodkjent skisse (sak F-23/16).
Gaute Lenvik erklærte seg inhabil ved gjennomgang av søknad
269022 (Ny bakteknologi for produksjon av attraktive og sunne
bakeriprodukter på bærekraftig råvarer gjennom smartere og
innovativ prosessering), og deltok ikke i behandlingen av denne
søknaden.
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri hadde felles utlysning
av forskningsmidler med Forskningsrådets BIONÆR-program 12.
oktober 2016. Innvilgningen ses i sammenheng med BIONÆRs
innvilgning.
BIONÆR hadde styremøte 24. januar, etter FFL/JA sitt styremøte.
FFL/JA vedtok derfor en alternativ liste prosjekter som kunne
innvilges dersom BIONÆR-styret innstilte samme prosjekter som
FFL/JA.
På styremøtet 24. januar vedtok BIONÆR-styret å innvilge fire av de
17 felles søknadene, og ingen av de søknadene som FFL/JAstyrene hadde innvilget.

Vedtak:
Med forbehold om Stortingets framtidige budsjettvedtak om
forskningsmidler over jordbruksavtalen og framtidige inntekter til FFL,
innvilges 11,228 mill. kroner i 2017 og 46,037 mill. kroner totalt til åtte
IPN-prosjekter.
Prosjektene innvilges med følgende beløp:
Prosjektnr.

Tittel

269227

Auka volum av smakfulle norske
plommer
Optimal matproduksjon basert på
Big Data
Ysting av kaseinkonsentrert melk
New recipes for Norwegian
sausages and sausage meals with
reduced inflammatory properties
Precision feeding of sows. Feed for
need
Energieffektiv produksjon av
saltredusert spekemat
MeatCrafter - automatisk
klassifisering av lam

269264
269064
269137

269074
269070
269060

Innvilget
(i 1000 kr)
7 000

Søkt beløp
(i 1000 kr)
8 000

6 000
3 900
5 044

5 294

7 000

8 450
6 479

7 279
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269239

Helhetlig bioøkonomisk utnyttelse
av fjørfe ved bruk av mobilt slakteri

3 870

Det tas forbehold om endelig bevilgningsbeløp for de innvilgede
prosjektene. Innstilte beløp er en øvre ramme for tildeling av støtte.
For å sikre at tildeling av midler er i tråd med statstøtteregelverket,
kan beløp og støtteandel bli justert som følge av en nærmere
gjennomgang av prosjektets kostnads- og finansieringsplan.
Det forutsettes at samtlige bedriftspartnere i prosjektene leverer
egenerklæringer knyttet til krav i statsstøtteregelverket, og at
prosjektansvarlig og sentrale samarbeidspartnere dokumenterer
nødvendig gjennomføringsevne for FoU-prosjektet. Dette følges opp
av Forskningsrådet.
Innvilget beløp fra FFL og JA fordeles i en størrelsesorden på
omtrent 85/15 fordelt mellom FFL og JA. Grunnen til at JA støtter
IPN-prosjektene med en lav andel er vedtak i sak 03/17 om at JA
skal finansiere KPN-prosjektet 268175. Dermed har ikke JA
økonomisk kapasitet i 2017 til å finansiere en større andel av IPNprosjektene.
De fire prosjektene som BIONÆR innvilget på styremøtet 24. januar
er markert F i vedlagte oversikt. Til sammen er 12 IPN-prosjekter
innvilget som følge av felles utlysning med BIONÆR. Dette utgjør ca.
75 mill. kroner.
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Sak nr.:
03/17
Behandling:
20.01.2017

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Vurdering av søknad 268175 - Engareal som
lagringsmedium for karbon

Saks nr.:
17/655 Doknr

Møtebehandling:

Styret behandlet søknad 268175 – «Engareal som lagringsmedium
for karbon».
Styrene ønsket å foreta en ny vurdering av søknaden fordi de mente
hovedkarakteren på søknaden var satt for lavt. Søknaden ble dermed
ikke vurdert på riktig grunnlag på styremøtet 8.desember 2016 (sak
43/16).
Styret diskuterte om det var grunnlag for å innvilge KPN-søknaden
når den ikke hadde kontantfinansiering fra næringen på plass.
Styrene vektla i sin vurdering at dette prosjektet er viktig for å ivareta
det kollektive kunnskapsbehovet.
Hovedprinsippet om at næringsmedvirkning skal være på plass vil
imidlertid fortsatt veie tungt for KPN-prosjekter som innvilges
framover.
Informasjon fra søker datert 16. januar 2017 om at de hadde fått på
plass kontantfinansiering ble ikke tatt med i vurderingen, da
informasjonen kom etter søknadsfristen.

Vedtak:
Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om forskningsmidler
over jordbruksavtalen innvilges KPN-prosjektet «268175- Engareal
som lagringsmedium for karbon» med 5 447 000 kroner totalt for
perioden 2017 til 2020.
Prosjektet finansieres av JA.
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Sak nr.:
04/17
Behandling:
20.01.2017

Sektor:

FFL

Tittel:
Behandling av søknaden til det strategiske
programmet "InnoFood" (prosjektnr. (262303) Nofimas strategiske programmer 2017-2020

Saks nr.:
17/655 Doknr

Møtebehandling:

På styremøtet 28. oktober (sak 34/16) vedtok FFL-styret at Nofima
måtte sende søknaden til det strategiske programmet «InnoFood» på
nytt.
Maan Singh Sidhu fra Forskningsrådet orienterte om prosessen rundt
revidert søknad og evaluering av denne.

Vedtak:

Styret for FFL innvilger kr 23 009 000 til søknaden «InnoFood –
Innovasjon som grunnlag for bærekraftig verdiskapning i
matnæringene». Søknaden innvilges under forutsetning av at de
årlige rapportene godkjennes, og med forbehold om framtidige
inntekter til FFL og Stortingets budsjettvedtak.
Styret krever at Nofima følger opp ekspertpanelets anbefalinger, og
synliggjør hvordan de har hensyntatt anbefalingene i kommende
rapporteringer. Styret presiserte at Nofima skal synliggjøre i
rapportene hvordan næringen involveres i programmet.
«Innofood» skal sees i sammenheng med de tre andre innvilgede
strategiske programmene til Nofima. Nofima skal utarbeide en felles
strategi for kommunikasjon for alle fire programmer, ref. styrevedtak
34/16. Flere referansegrupper og møteplasser må etableres for
programmene, for å sikre relevant og brukerrettet forskning. Det skal
rapporteres om hvordan referansegruppene blir brukt. Nofima bes om
å tilrettelegge hjemmesidene sine for en bedre synliggjøring av de
strategiske programmene.
Styret spesifiserer i sak 04/17 at de strategiske programmene og
finansieringskilden FFL skal profileres på Nofimas hjemmeside på en
tydelig måte. Det skal være en plan for dette som synliggjøres i
rapporteringen.
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Sak nr.:
05/17
Behandling:
20.01.2017

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Orienteringssaker januar 2017

Saks nr.:
17/655 Doknr

Møtebehandling:

Siri Anzjøn fra NFR informerte om NFR sin praksis knyttet til habilitet
Det ble orientert om innspillsseminarer. Sekretariatet sendte oversikt
og program for innspillsarenaer til styrene etter styremøtet, 23.
januar.
Styret satte dato for nytt strategisamling. Strategisamlingen vil finne
sted i Landbruksdirektoratets lokaler den 21. mars 2017.

Vedtak:

