PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Torsdag 18. mai 2017 kl. 09:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 3/2017

Møtet ble hevet kl 18:00.
Til stede:

Anne Kathrine Fossum, Arnstein Røyneberg , Kristin
Taraldsrud Hoff, Lars Iver Wiig , Olaf Godli, Sigrid Helland,
Siri Anzjøn

Forfall:

Petter Haas Brubakk

Fra
Landbruksdirektoratet:

Hilde Haug Simonhjell, Elin Brekke, Annette Hovdal, Heidi
Engeset
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18/17

Klage på prosjekt 267830 Mycotoxins in organically and conventionally
produced oats

19/17

Sluttrapportering Nofimas strategiske programmer 2013 - 2016

20/17

Sluttrapporter per mai 2017

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
14/17
Behandling:
18.05.2017

Side: 2 av 8

Sektor:
Tittel:
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtebehandling:

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent

FFL/JA
Saks nr.:
17/26439 Doknr

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
15/17
Behandling:
18.05.2017

Side: 3 av 8

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Protokoll fra styremøtet 15.mars

Saks nr.:
17/655 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Protokollen for styremøtet for FFL og JA 15. mars 2017 godkjennes.

Landbruksdirektoratet

Side: 4 av 8

Sak nr.:
16/17
Behandling:
18.05.2017

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Skissevurdering - Forskerprosjekt

Saks nr.:
17/655 Doknr

Møtebehandling:

Innen fristen 3. mai kom det inn 56 forskerprosjekt-skisser for vurdering.
Søknadsskisser ble vurdert av styrene med utgangspunkt i relevans knyttet
opp mot utlysningen og forskningsmidlenes formål, faglig innhold,
nytteverdi og næringsmedvirkning. Styret vurderte skissene opp mot
hverandre og mot pågående forskningsprosjekter, og de økonomiske
rammene for innvilgning.

Vedtak:

1. Forskerprosjekt-skisser mottatt til fristen 3. mai 2017 og som er markert
med bokstaven A i vedlegg 1, inviteres til å fremme fullstendig søknad til
fristen 6. september 2017. Disse vil gi et søknadsomfang for
Forskerprosjekter på ca 67 mill. kroner i 2017, og 247 mill. kroner totalt for
hele prosjektperioden.
2. Søknader basert på skisser markert med B eller C kan ikke forvente å bli
vurdert for innvilgning.
3. SINTEFs 4 skisser tilknyttet konseptet "ifjøs" ønskes samordnet. Styrene
inviterer SINTEF til å sende èn søknad innen tematikken «ifjøs» med
omfang på inntil 8 mill. kroner. Hvordan SINTEF ønsker å innrette denne
søknaden, og med hvilket fokus, er opp til SINTEF. Styrene vil til senere
skisser og søknader særlig oppfordre SINTEF å knytte til seg næringsaktører
fra jordbruket på et tidlig tidspunkt i søknadsutformingen.
4. Styret gir sekretariatet fullmakt til å ha dialog med søkerne om
forståelsen av styrets innspill og vurderinger.
5. Styret legger til grunn at søknadene blir godt samordnet med søknader til
Bionær.

Landbruksdirektoratet

Side: 5 av 8

Sak nr.:
17/17
Behandling:
18.05.2017

Sektor:

Møtebehandling
:

Innen fristen 26.april kom det inn 17 søknader om midler til
utrednings- og forprosjekter.

Tittel:
Søknader utredninger og forprosjekter til frist
26.april

FFL/JA
Saks nr.:
17/655 Doknr

Styrene gjennomgikk søknadene til utredninger og forprosjekter og
vurderte dem med utgangspunkt i nytteverdi og relevans. Styrene
vurderte søknadene opp mot hverandre og mot pågående prosjekter i
prosjektporteføljen, og de økonomiske rammene for innvilgning
Vedlagt er en oversikt alle søknadene. De innvilgede søknadene er
markert A.
Arnstein Røyneberg fra Norges Bondelag erklærte seg inhabil i
behandlingen av søknaden «3kull - Verdiskaping i de grønne og blå
sektorene ved utvikling og bruk av norsk biokullteknologi» og deltok
ikke i vurderingen av denne søknaden.
Styrene gjennomgikk søknadene til utredninger og forprosjekter og
vurderte dem med utgangspunkt i nytteverdi og relevans.
Vedlagt er en oversikt alle søknadene (vedlegg 2). De innvilgede
søknader er markert med A.

Vedtak:

Det innvilges 7 prosjekter innen kategoriene utredninger og
forprosjekter til totalt 3,4 mill.
kroner for 2017 og 2018, der JA finansierer 1,4 mill. kroner. De
innvilgede prosjektene
fordelt på finansieringskilde er:

Landbruksdirektoratet

Side: 6 av 8

Sak nr.:
18/17
Behandling:
18.05.2017

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Klage på prosjekt 267830 Mycotoxins in
organically and conventionally produced oats

Saks nr.:
17/655 Doknr

Møtebehandling:

I møtebehandlingen gjentok seketariatet styrets begrunnelse for avslaget
på søknaden i sak 43/16. Videre ble det kort redegjort for klagers anførsler
og Forskningsrådets vurdering av klagen.
Sekretariatet var enige med Forskningsrådet om at det ikke hadde
forekommet saksbehandlingsfeil eller at det var mangler ved fagekspert C
sin skjønnsutøvelse, og anbefalte derfor styrene ikke å se bort fra
fagekspert C i sin vurdering av klagen. For at alle sider av saken skulle bli
vurdert, anbefalte sekretariatet at styrene gjorde en ny vurdering av
prosjektets relevans.
Styrene var enige i at en ikke skulle se bort fra fagekspert C sin vurdering av
klagen. De pekte på at fagekspertenes kommentarer er relevante for å
vurderingen av søknaden. De diskuterte innholdet i fagekspertenes
kommentarer, deriblant pekte de på kommentaren der fagekspertene ikke
er enige om prosjektet er forskning eller om det er implementering av
eksisterende teknologi. De viste til at det er svært uheldig at det ikke er en
direkte kobling til NIBIO, som har jobbet mye med agronomi og
mykotoksiner de siste årene.
Styrene mente at prosjektet ikke har så stor relevans at en kan se bort fra
karakter 4 på forskningshøyde og vitenskapelig kvalitet og ekspertenes
kommentarer. Det har i de senere årene vært flere prosjekter på
mykotoksiner, finansiert både av Forskningsmidlene for jordbruk og
matindustri og BIONÆR.

Vedtak:

Styrene kan ikke se at det er kommet til nye momenter som tilsier at
søknaden skal vurderes annerledes. Styremne opprettholder vedtaket om
avslag på søknad «267830 Mycotoxins in organically and conventionally
produced oats – An epidemiological study of agronomic and climatic
influences».
Styrene gir sekretariatet fullmakt til å oversende klagen med styrenes
vurdering til Landbruks- og matdepartementet.

Landbruksdirektoratet

Side: 7 av 8

Sak nr.:
19/17
Behandling:
18.05.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Styret drøftet sluttrapportene fra Nofimas strategiske programmer for
2013-2016 og uttrykte tilfredshet med det som er oppnådd gjennom
perioden. Styret sa seg også fornøyd med at Nofima har fulgt opp signalene
fra styret for hva man ønsker skal bli vektlagt i rapporteringen.

Vedtak:

Tittel:
Sluttrapportering Nofimas strategiske
programmer 2013 - 2016

FFL
Saks nr.:
17/655 Doknr

Styrene godkjenner Nofimas sluttrapportering for de strategiske
programmene for 2013-2016.

Landbruksdirektoratet

Side: 8 av 8

Sak nr.:
20/17
Behandling:
18.05.2017

Sektor:

Møtebehandling:

Sekretariatet redegjorde for de støttede prosjektene og utredningene som
er sluttførte.

Vedtak:

Tittel:
Sluttrapporter per mai 2017

Styrene tar rapportene til etterretning.

FFL/JA
Saks nr.:
17/655 Doknr

