PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Onsdag 15. mars 2017 kl. 10:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 02/2017

Møtet ble hevet kl 14:00.
Til stede:

Anne Kathrine Fossum, Arnstein Røyneberg , Jorunn
Vormeland, Lars Iver Wiig , Olaf Godli, Sigrid Helland, Siri
Anzjøn

Forfall:

Gaute Lenvik , Kristin Taraldsrud Hoff

Fra
Landbruksdirektoratet:

Elin Brekke, Heidi Engeset, Annette Hovdal

Saksliste:
06/17

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20.januar

07/17

Årsmelding 2016 for FFL

08/17

Årsmelding 2016 for JA

09/17

Utlysning av forskningsmidler - forskningsprioriteringer for 2018

10/17

Utlysning av forskningsmidler: virkemidler, søknadsprosess og budsjett

11/17

Utlysning av midler til utredninger og forprosjekter

12/17

Framdriftsrapporter og sluttrapporter per mars 2017

13/17

Orienteringssaker mars 2017

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
06/17
Behandling:
15.03.2017

Side: 2 av 10

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll fra styremøtet
20.januar

FFL/JA
Saks nr.:
17/655 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen med formuleringene som er lagt til om
habilitet.

Landbruksdirektoratet

Side: 3 av 10

Sak nr.:
07/17
Behandling:
15.03.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Styret drøftet utkast til årsrapport.

Tittel:
Årsmelding 2016 for FFL

FFL
Saks nr.:
17/655 Doknr

Kommentarer:
Sekretariatet fikk ros for en grundig og god årsrapport.
Årsrapporten fungerer som et nyttig oppslagsverk, men det er usikkert hvor
mange som faktisk leser den.
Neste år bør en vurdere å presentere et par avsluttede prosjekter i
årsrapporten, for å gjøre den litt mer spennende å lese, og for å vise
eksempler på forskningsprosjekter som får støtte. Det er imidlertid viktig å
holde årsrapporten kort og konsis.
Det ble diskuterte om det er mulig å endre overskriften «leders beretning»
til "styrets beretning", som vil være mer riktig. Sekretariatet skal undersøke
dette.

Vedtak:

Årsrapport og regnskap for Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter (FFL) godkjennes.

Landbruksdirektoratet

Side: 4 av 10

Sak nr.:
08/17
Behandling:
15.03.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Forslag til tillegg (med uthevet skrift) under pkt. 3.4.2 Prioriteringer:
Mottatte innspill og målsetningene i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og
matpolitikken — Velkommen til bords, Prop. 133 S (2015-2016),
Jordbruksavtalen 2015-2016 og Prop. 1 S (2015-2016) var grunnlaget for
hovedprioriteringer for utlysningen av forskningsmidler i 2016.
Øvrige kommentarer:
Styremedlemmene bør gi en orientering i egen organisasjon om arbeidet i
styret/årsmeldingen.
Det er viktig at det også blir lagt ut relevant informasjon på hjemmesiden til
Landbruksdirektoratet.

Vedtak:

Tittel:
Årsmelding 2016 for JA

JA
Saks nr.:
17/655 Doknr

Årsmelding og regnskap 2016 for Forskningsmidler over jordbruksavtalen
(JA) godkjennes med de endringer som ble foreslått.

Landbruksdirektoratet

Side: 5 av 10

Sak nr.:
09/17
Behandling:
15.03.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Styret støttet de hovedprioriteringene som var foreslått, men kom med
noen tillegg til teksten (med uthevet skrift):
2. hovedpunkt:
"Økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse"
For prosjekter hvor problemstillingene involverer både blå og grønn
sektor, er det et krav at næringsaktører fra den jordbruksbaserte
verdikjeden er betydelig involvert i prosjektet.
3. hovedpunkt:
"Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon"
Forskning skal styrke kunnskap om prosesser og tiltak i jordbruket som
bidrar til reduserte klimagassutslipp og til bedre karbonbalanse.
Forskningen skal være basert på norske forhold.

Vedtak:

Styret godkjenner forslaget til utlysningstekst med de endringer som ble
tillagt i møtet.

Tittel:
Utlysning av forskningsmidler forskningsprioriteringer for 2018

FFL/JA
Saks nr.:
17/655 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 6 av 10

Sak nr.:
10/17
Behandling:
15.03.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Styret drøftet det framlagte forslaget.

Tittel:
Utlysning av forskningsmidler: virkemidler,
søknadsprosess og budsjett

FFL/JA
Saks nr.:
17/655 Doknr

Endring til "Forskerprosjekt":
Styrene støttet forslaget om å lyse ut midler til forskerprosjekt
istedenfor til KPN. Styrene uttrykte at det er viktig å holde fast på
kravet om 20 % brukerfinansiering og kommunisere i
utlysningsteksten at de hovedsakelig bare finansierer prosjekter som
har denne brukerandelen på plass. Helt unntaksvis kan prosjekter
med mindre brukerandel innvilges. Det gjelder eksempelvis
prosjekter som ivaretar et kollektivt kunnskapsbehov med stor
allmenninteresse, hvor det ikke kan forventes kontantfinansiering av
denne størrelse. Brukerforankring og -medvirkning må fortsatt være
god.
Obligatorisk/frivillig IPN-skisse:
Styrene støttet forslaget om å gå over til frivillig IPN-skisse.
Styrene uttrykte at det har vært positivt med obligatorisk skisse fordi
det har gjort at søkere som har levert en skisse som ikke har vært
relevant eller konkurransedyktig har fått avslag og dermed spart tid
på søknadsskriving. Styrene ser likevel at det er en stor fordel med
like regler så lenge det er felles utlysning med BIONÆR. Et annet
viktig poeng er at næringsrelevansen uansett vil være ivaretatt
ettersom det er næringen selv som søker.

Vedtak:

FFL -styret og JA-styret lyser ut midler til prosjekttypen
Forskerprosjekt ved årets utlysning. Forskerprosjekt erstatter
prosjekttypen KPN.
Basert på styrenes signaler gis sekretariatet mandat til å formulere
kravene om brukerandel i utlysningen av midler til Forskerprosjekt.
Styrene krever ikke obligatoriske IPN-skisser i årets utlysning av
midler til IPN-prosjekter.
Årets søknadsfrister og budsjett tas til orientering.

Landbruksdirektoratet

Side: 7 av 10

Sak nr.:
11/17
Behandling:
15.03.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Styrene støttet forslag til utlysningstekst, men ønsket i tillegg at
bioøkonomi skal være en del av de tematiske føringene i utlysningen, samt
å vise til at det er et krav at jordbruksnæringen er involvert i blå-grønne
prosjekter.

Tittel:
Utlysning av midler til utredninger og
forprosjekter

FFL/JA
Saks nr.:
17/655 Doknr

Følgende tillegg legges til i utlysningen (uthevet skrift):
· Bioøkonomien skaper potensiale for verdiskaping
framover. Deler av denne verdiskapingen ligger i
samhandling med blå sektor. For utrednings- og
forprosjekter hvor problemstillingene involverer både
blå og grønn sektor, er det et krav at næring fra den
jordbruksbaserte verdikjeden er betydelig involvert i
prosjektet.
· Midler til utredninger og forprosjekter skal brukes i tråd med
landbrukspolitiske føringer i Meld. St. 11 (2016-2017)
Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon
og innstillingen til meldingen.
Det ble tatt opp på møtet at det kan være ønskelig med én søknadsfrist i
året, som settes etter at Jordbruksavtalen er vedtatt. Men det var enighet
om å foreløpig beholde to søknadsfrister. For fristen 26. april skal
prioriteringene være i tråd med overordnet føring, jf. Prop. 133 S (2015–
2016) om Jordbruksoppgjøret 2016 m.m. For fristen 1. november vil
føringer for forskning i jordbruksoppgjøret 2017 gjelde. Utlysningsteksten
blir oppdatert når proposisjon til Stortinget om jordbruksoppgjøret 2017
foreligger.

Vedtak:
FFL-styret og JA-styret vedtar en åpen utlysning på midler til
utredninger og forprosjekter i tillegg til føringene fra Jordbruksavtalen
m.m.
Sekretariatet gis mandat til å justere/endre på utlysningsteksten,
beskrevet i saken, i tråd med styrenes signaler.
Styret vedtar to søknadsfrister (26.april) og (1.november).
Ønsket prosjektstørrelse er mellom 100 000 kr og 500 000 kr, og
ønsket
varighet er 1-2 år.
Det settes av 1,2 millioner fra JA til utredninger/forprosjekter i 2017.
Det settes av 1,7 millioner til utredninger/forprosjekter fra FFL i 2017.

Landbruksdirektoratet

Side: 8 av 10

Landbruksdirektoratet

Side: 9 av 10

Sak nr.:
12/17
Behandling:
15.03.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Sekretariatet redegjorde for de støttede prosjektene og utredningene som
er sluttførte, samt fra aktivitetsrapporter fra pågående programmer i
Graminor og KornFuth.
Styrene uttrykte tilfredshet med at det blir gitt en slik orientering.

Vedtak:

Tittel:
Framdriftsrapporter og sluttrapporter per mars
2017

Styrene tar rapportene til etterretning.

FFL/JA
Saks nr.:
17/655 Doknr

Landbruksdirektoratet

Side: 10 av 10

Sak nr.:
13/17
Behandling:
15.03.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Sekretariatet orienterte om at nye retningslinjer for forskningsprosjekter
knyttet til "åpen tilgang av forskningsresultater" vil implementeres fra og
med 2018.

Tittel:
Orienteringssaker mars 2017

FFL/JA
Saks nr.:
17/655 Doknr

Styret drøftet i tillegg møteplan for 2017 og gjorde noen endringer. Ny
møteplan:
18. mai: Styremøte med strategidiskusjon - må sette av hele dagen
(strategisamling 21. mars utgår).
12. september
1. november
19. desember

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

