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fra
møte i Forskningsstyrene
Onsdag 11. desember 2013
hos
Statens landbruksforvaltning
Møte nr. 6/2013
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Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16-171013
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Beslutningsnivå:
FFL/JA
Saks nr.:
13/22792

Ingen kommentarer fra styrene.

Revidert protokoll fra møtet 16-17.10.2013, sendt ut 11.11.2013,
godkjennes.
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1. Innspillsseminarer 2014 –Status
o Prosessen er godt i gang, annonsert noen møter allerede.
o Aktivitetene finner sted i månedsskiftet januar/februar
2014.
2. Administrativt møte mellom BIONÆR, SLF og FFL/JA
o Det administrative samarbeidet blir stadig bedre.
o Det kan bli aktuelt med et notat om bioøkonomi og dets
betydning for FFL/JA og Bionær.
3. Samarbeidsavtalen mellom NFR og FFL/JA
o Avtalen er signert.
4. Reviderte retningslinjer for JA
o Vi venter på tilbakemelding fra LMD.
5. Møte med Miljø 2015
o Forhold rundt rapportering og kommunikasjon med styret
er avklart.
6. Møte ang samarbeid rundt virkemidler innen bioøkonomi
o Koordinering av virkemidler knyttet til bioøkonomi,
inkludert NFR, FHF, Siva, FFL/JA og Innovasjon Norge.
Initiativet er tatt av Innovasjon Norge.
7. Avtalt møte med FHF
o Adm.dir. i FHF vil gjerne ha møte med FFL/JA. SLF
avtaler møte tidlig i 2014, hvor Styreleder, 2 fra styret og 2
fra SLF deltar.
8. Referat fra kontaktmøtet med LMD 17.oktober
o Referat vedlagt.
9. SLFs deltagelse påseminarer
o NHO /NFR – Hvordan realisere Norges potensial i
bioøkonomien
o Matmerk –Fagdag norsk mat 2013
o Animalia – Kjøttets tilstand
o NTP nettverket ’Sunn og god norsk mat’
10. Styresammensetning 2014
o LMD utnevner ny styreformann for FFL/JA, er i gang med
dette.
o LMD er ansvarlig for styresammensetningen og å formidle
forhold rundt dette med de respektive styremedlemmene
11. Søknad fra norsk-svensk Hesteforskning
o Det er kommet bekreftelse på at næringsbidraget er på
plass og innvilgningen kan følges opp.

Vedtak:

Styrene tar orienteringen til etterretning.
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Sekretariatet orienterte om inntekter, utgifter og egenkapital per
1. desember.
Det var ingen avvik fra budsjett.

Vedtak:

Økonomisk oversikt per 1.desember 2013 for FFL tas til orientering.
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E-sporingsprosjektet innen kjøtt vil bruke 992500,- mindre enn det som
er avsatt til prosjektet (sak 52/13). Dette beløpet vil være disponibelt for
andre prosjekter/utredninger. Ellers ingen endringer i økonomisk status
for JA.

Den økonomiske oversikten for forskningsmidler over jordbruksavtalen
tas til orientering. De ubrukte midlene fra e-sporingsprosjektet på
992500,- gjøres disponibelt for kommende utredninger.
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Statusrapport fra prosjektet ’e-sporing kjøtt’ ledet av Kjøtt- og
fjørfebransjens servicekontor ble lagt fram. Av totalt 1 472 500,- som
opprinnelig ble innvilget, er 480 000,- utbetalt. Prosjektleder ønsker å
disponere 300 000,- av de utbetalte midlene til kjøp av ressurser for å
avslutte prosjektet noe som avviker fra den opprinnelige planen. Det
innebærer en gjennomgang og verifisering av en bransjestandard
sammen med bransjen, samt informasjon, iverksettelse og oppfølging av
bransjestandarden. I tillegg skal det ses på etablering av felles
varekoder. De 992500,- som ikke er utbetalt disponeres til andre
utredninger.

Styret godkjenner statusrapport fra prosjektet ’e-sporing kjøtt’ ledet av
Kjøtt- og fjørfebransjens servicekontor. Av totalt 1 472 500,- som
opprinnelig ble innvilget, er 480 000,- utbetalt. Styret godkjenner
prosjektleders ønske om å disponere 300 000,- av de utbetalte midlene
til kjøp av ressurser for å avslutte prosjektet. Styret krever at planen slik
den spesifiseres i rapporten gjennomføres.
De 992500,- som ikke er utbetalt til prosjektet disponeres til andre
utredninger.
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Kvalitetsmjølk for kvit geitost:
· Rapporten er av godkjent kvalitet. Mye har kommet ut
av prosjektet.

Fjørfebotulisme
· Rapporten er av godkjent kvalitet.
Vedtak:
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Rapportene godkjennes.
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Bioforsk: ”Kornfuth”
· Prosjektet har for stort omfang slik det foreligger nå (15
mill. over fem år).
· Styrene foreslår å innvilge 2.5 mill/år i fire år, totalt 10
mill kroner.
AgriAnalyse:”Ku eller korn”
· Styret for JA ønsker å vente med den type utredninger
og heller bestille eller gjennomføre en utlysning i hht
avtalepartenes definerte behov.
Søknaden innvilges derfor ikke.
AgriAnalyse: ”Kvinner og næring”
· Søknaden ble ikke prioritert av styret for JA framfor
andre søkte prosjekter grunnet samlet vurdering av
søknadens relevans og kvalitet.
Søknaden innvilges derfor ikke.
Bygdeforskning: Ny politisk plattform –Konsekvensutredning
Styret for JA ønsker å vente med den type utredninger
og heller bestille eller gjennomføre en utlysning i hht
avtalepartenes definerte behov.
Søknaden innvilges derfor ikke.
·

Vedtak:

Søknaden fra Bioforsk om utviklingsprosjekt for økt kornproduksjon
innvilges med 2.5 millioner årlig i fire år, totalt 10 millioner kroner.
Aktivitetsplanene tilpasses den aktuelle ramme, etter forslag fra søkeren
og vedtas etter skriftlig behandling.
Søknaden fra AgriAnalyse om støtte til utredningen ’Ku eller korn – drift
på areal i hele landet eller konsentrert produksjon på få
områder’innvilges ikke. Styret for JA ønsker å vente med den type
utredninger og heller gjennomføre en utlysning i hht avtalepartenes
definerte behov.
Søknaden fra AgriAnalyse om støtte til utredningen ’ Kvinner og næring
–likestilling i landbruket’ prioriteres ikke framfor andre søkte prosjekter
grunnet relevans og kvalitet. Søknaden innvilges derfor ikke.
Søknaden fra Norsk senter for bygdeforskning ’ Ny politisk plattform –
Konsekvensutredning’innvilges ikke. Styret for JA ønsker å vente med
den type utredninger og heller gjennomføre en utlysning i hht
avtalepartenes definerte behov.
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NFR har vurdert rapportene, og mener det er grunnlag for godkjenning.
Styret vil basere seg på NFRs vurdering, men signaliserer samtidig at
det er behov for å klargjøre periodisering på en bedre måte. Det er
naturlig at publikasjoner påbegynt i tidligere strategiske
programmerrapporteres i relevant pågående strategisk program. Dette
bør imidlertid påpekes i rapportene. Nofimas oppsummering og NFRs
skjematisk oversikt med kontrollspørsmål gir god informasjon.
Rapportering for 2013 for Nofimas ti strategiske programmer
godkjennes. Dersom publikasjoner er påbegynt i tidligere strategiske
programmer bør dette påpekes i rapportene. Styret forventer at dette
følges opp i kommende rapporteringer.
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Blant KPN-søknadene ble 16 nye prosjekter innvilget. Dette utgjorde
20 331 000,- for 2014, og kr 93 732 000,- for hele prosjektperioden.Blant
IPN-søknadene ble 5 nye prosjekter innvilget. Dette utgjorde 5 222 000,for 2014, og 17 845 000,- for hele prosjektperioden.
Vedlagt excel-ark viser oversikt over de innvilgede (A) og de avslåtte (B)
prosjektene.
UMB søkte om å få dekket næringens egenandel i et større og godt
evaluert KPN-prosjekt innen biogass der NFR har innvilget 80% av
totalbudsjettet. Det er ikke i samvar med styrets praksis å innvilge
egenandeler med midler fra FFL/JA. Ut fra et ønske om at prosjektet kan
gjennomføres innvilget styret for JA en tilleggsfinansiering til UMBs
biogassprosjekt på kr 170 000/år i tre år, til sammen kr 510 000,-. Dette
er 390 000,- mindre enn det det var søkt om. Innvilgningen forutsetter at
NFR ikke reduserer sin bevilgning, og at NFR godtar et lavere
næringsbidrag enn 20%.

Det ble totalt innvilget KPN- og IPN-prosjekter for 25 553 000,- for 2014.
Inkluderes innvilgning til UMBs biogassprosjekt og til KornFUTH (sak
54/13), er det innvilget prosjekter for kr 28 223 000,- i 2014. Det gjenstår
da 2 777 000,- av rammen på 31 mill kroner. Legger man til gjenstående
avsatt beløp til utredninger i JAs budsjett for 2014 (sak 51/13), samt
992 500,- som ikke blir disponert i prosjektet ’e-sporing kjøtt’ (sak 52/13),
er det 4 639 000,- til disposisjon til aktuelle utredninger/forprosjekter for
2014.
Vedrørende prosjektnummer 233955 Den fototoksiske sauesykdommen
alveld er styret innstilt på å vurdere et utrednings/forprosjekt i 2014 som
er knyttet til søknadens delmål ”å utvikle og teste sykdomsdempende
tiltak som hindre forgiftning av lammene”
BIONÆR innvilget 14 IPN-prosjekter blant de som var søkt til vår felles
utlysning og som var invitert av FFL/JA til å sende inn full søknad.

Vedtak:

1. Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak og framtidige inntekter
til FFL innvilges 20,331 mill til 16 KPN-prosjekter, og 5,222 mill til 5
IPN-prosjekter. Disse er listet opp i kategori A i vedlagte oversikt.
Innvilgningen sees i sammenheg med NFRs innvilgning av IPN
(kategori F). Innvilget beløp fordeles mellom FFL og JA i en
størrelsesorden på omtrent 65/35.
2. Det er avsatt 4,639 mill til nye utredninger/for-/utviklingsprosjekter for
2014.
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3. Styret for JA innvilger 510 000,- som tilleggsfinansiering til UMBs
biogassprosjekt under forutsetning av at NFR opprettholder sin
bevilgning og godtar et noe lavere næringsbidrag i KPN-prosjektet.

