PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Tirsdag 19. desember 2017 kl. 09:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 6/2017

Møtet ble hevet kl 17:00.
Til stede:

Anne Kathrine Fossum, Arnstein Røyneberg , Kristin
Taraldsrud Hoff, Lars Iver Wiig , Olaf Godli, Sigrid Helland,
Per Harald Agerup (deltok i sak 42/17), Dag Petter Sødal
(deltok i sak 43/17), Siri Anzjøn (observatør)

Forfall:

Fra
Landbruksdirektoratet:

Hilde Haug Simonhjell, Elin Brekke, Heidi Engeset, Annette
Hovdal

Saksliste:
40/17

Protokoll styremøte 24.oktober

41/17

Vurdering av forskerprosjekt-søknader (med næringsmedvirkning) for
innvilgning med oppstart 2018

42/17

Søknader utredninger og forprosjekter til frist 1. november

43/17

Søknad om midler til norsk-svensk hesteforskning 2018-2021

44/17

Strategi 2018-2022

45/17

Orienteringssaker

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
40/17
Behandling:
19.12.2017

Møtebehandling:

Vedtak:

Side: 2 av 11

Sektor:
Tittel:
Protokoll styremøte 24.oktober

FFL/JA
Saks nr.:
17/655 Doknr

Protokollen ble godkjent av styrene per e-post 14.november.
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Sak nr.:
41/17
Behandling:
19.12.2017

Møtebehandling:

Side: 3 av 11

Sektor:
Tittel:
Vurdering av forskerprosjekt-søknader (med
næringsmedvirkning) for innvilgning med
oppstart 2018

FFL/JA
Saks nr.:
17/655 Doknr

Styrene gikk gjennom de innkomne søknadene. Søknadene ble vurdert med
bakgrunn i forskningsfaglig kvalitet, nytteverdi for næringen, og med mål
om å ivareta tematisk bredde i innvilgningen og prosjektporteføljen.
Kristin Taraldsrud Hoff var inhabil og var ikke med i vurderingen av prosjekt
«SmaT – Smart teknologi for bærekraftig landbruk» (prosjektnr: 280554).
Anne Kathrine Fossum, Arnstein Røyneberg og Olaf Godli var inhabile og
var ikke med i vurderingen av prosjektet «Mot ei framtid for utmarksbeitet
- om reglar, normer og samarbeid i utmarkas beiteområder» (prosjekt
281251).

Vedtak:

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om forskningsmidler over
jordbruksavtalen for 2019 til 2021 og framtidige inntekter og
budsjettvedtak til Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter,
innvilges 13 søknader på kr 23 928 020 for 2018 og 102 174 020 kroner
totalt.
Følgende prosjekter innvilges:
Søker

Tittel

Agderforskning AS

Prosjekt 281130: Tilpasset
opplæring på gård for elever på
ungdomstrinnet
Prosjekt 280554: SmaT – Smart
teknologi for bærekraftig
landbruk
Prosjekt 280376: Vurdering av
gamle norske frukt- og bærsortar
for å fremja berekraftig og
innovativ bruk i planteforedling,
norsk fruktdyrking og
næringsmiddelindustr
Prosjekt 280608: BærKraft:
Bærekraftig jordbærproduksjon i
plasttunneler
Prosjekt 280354: OPTIKORN:
Tilpasningsstrategier for økt norsk

RURALIS
NIBIO

NIBIO
NIBIO

Innvilget sum
totalt, kr
5 600 000,4 781 000,9 800 000,-

9 994 000,8 400 000,-
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kornproduksjon i et fremtidig
våtere klima
NMBU
Prosjekt 281221: GrassRobotics:
En ny tilpassingsstrategi for
grovfôrproduksjon under våte
vekstforhold - robothøsting og
høykvalitetsfôr
NIBIO
Prosjekt 280332: Økt presisjon og
målretting i gjødsling og
avlingsfremmende tiltak i
grovfôrproduksjonen IMPRESS
NIBIO
Prosjekt 281251: Mot ei framtid
for utmarksbeitet - om reglar,
normer og samarbeid i utmarkas
beiteområder
NMBU
Prosjekt 281234: Robotiserte
celler for effektiv produksjon i
norsk kjøttindustri
Veterinærinstituttet Prosjekt 280364:
Streptokokkinfeksjoner i moderne
husdyrhold - en trussel for
dyrehelse og matproduksjon
Veterinærinstituttet Prosjekt 280385: Aviærpatogene
E.coli i norsk
slaktekyllingproduksjon karakterisering , identifisering av
risikofaktorer og utvikling av
forebyggende tiltak
NMBU
Prosjekt 281207: Effekt av lipider
i kjøtt og meieriprodukter på
fordøyelse og lavgradbetennelse i
celler, dyr og mennesker
Nofima
Prosjekt 280667: Bearbeidet mat
med norske råvarer for
forebygging av tykktarmkreft
(VegMeatCRC)

11 999 000,-

8 000 000,-

6 576 000,-

10 032 000,6 021 020,-

3 748 000,-

8 419 000,-

8 804 000,-

Tilskuddet i prosjekt 280364 ble redusert med 78 980 kr, tilsvarende
manglende finansiering fra næringsaktører. Styrene mente at næringen
burde kunne bidra med 20 % av totalkostnadene i dette prosjektet.
Tilskuddet i prosjekt 280667 ble redusert med 66 000 kr, tilsvarende
manglende finansiering fra næringsaktører. Styrene mente at næringen
burde kunne delta med 20 % av totalkostnadene i dette prosjektet.
Innvilget beløp fordeles mellom FFL og JA i en størrelsesorden på omtrent
60/40.
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Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
42/17
Behandling:
19.12.2017

Møtebehandlin
g:

Side: 6 av 11

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Søknader utredninger og forprosjekter til frist 1.
november

Saks nr.:
17/655 Doknr

Arnstein Røyneberg er styremedlem i Agrianalyse og var inhabil i
vurderingen av de to søknadene fra AgriAnalyse. Dette gjaldt søknaden
«Hvem er ammekuprodusenten, og går også ammekuproduksjonen mot
overproduksjon?» og «Intet kje til spille - full oppføding av norske kje». Han
varslet styreleder i forkant av styremøtet vedrørende dette, og det ble
bestemt at Per Harald Agerup deltok i stedet for Arnstein Røyneberg i
vurderingen av utredningssøknader.
Styrene vurderte søknadene ut fra relevans mot prioriteringene i
utlysningen, samt nytteverdi. Styrene har foretatt en helhetlig vurdering av
alle søknadene, og har hatt som mål å ivareta tematisk bredde. Dette, i
tillegg til den økonomiske rammen, danner grunnlaget for styrenes
innvilgning.

Vedtak:

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om forskningsmidler over
jordbruksavtalen i 2019 og inntekter og budsjettvedtak til Fondet for
forskningsavgift på landbruksprodukter i 2019 innvilges sju prosjekter.
FFL finansierer tre prosjekter på kr 1 017 000 i 2018 og 1 217 000 kr totalt.
JA finansierer fire prosjekter på 1 264 500 kr i 2018 og 1 629 500 kr totalt.
Følgende prosjekter innvilges:
Finansieringskild
e

Søker

Tittel

JA

Norgesfôr AS

Bruk av insektsmel
produsert på lokal
kornavrens og
grønnsaksavskjær i
fór til enmaga dyr
Hvem er
ammekuprodusente
n, og går også
ammekuproduksjone
n mot
overproduksjon?
Kan Enterococcus
hirae være ny årsak

JA

JA

AgriAnalyse AS

Veterinærinstitutt
et

Innvilget
sum
totalt
500 000,
-

440 000,
-

219 500,
-
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JA

NMBU

FFL

NMBU

FFL

Njøs Næringsutvikling AS

FFL

NIBIO

til spedgrisdiaré i
Norge?
Seleksjon for
tillitsfullhet og
effekter på sosial
toleranse hos
husdyr: mink som
modelldyr
Samling og studier av
norske kulturer for å
sikre framtidig
nasjonal
"Tjukkmjølk"produksjon
ASD-metoden Forprosjekt for
utprøving av tiltak
mot vekststagnasjon
ved nyplanting i
høgverdiproduksjona
r
Biokull i fôr til sau, vil
de spise det?

470 000,
-

257 000,
-

500 000,
-

460 000,
-

Tilskuddet til prosjekt «Biokull i fôr til sau» ved NIBIO ble redusert med kr
30 000 i forhold til omsøkt beløp. Dette med bakgrunn i at det ikke gis støtte
til utarbeidelse av søknad til hovedprosjekt.
Tilskuddet til prosjekt «Seleksjon for tillitsfullhet hos mink» ved NMBU ble
redusert redusert med kr. 30 000 i forhold til omsøkt beløp. Dette med
bakgrunn i at det ikke gis støtte til utarbeidelse av søknad til hovedprosjekt.
Tilskuddet til prosjekt «Hvem er ammekuprodusenten, og går også
ammekuproduksjonen mot overproduksjon?» ved AgriAnalyse ble delt over
to år. Årsak var at det med bakgrunn i den totale økonomiske rammen ikke
var plass til finansiering av hele prosjektet i 2018.
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Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
43/17
Behandling:
19.12.2017

Møtebehandling:

Side: 9 av 11

Sektor:
Tittel:
Søknad om midler til norsk-svensk
hesteforskning 2018-2021

JA
Saks nr.:
17/655 Doknr

Anne Kathrine Fossum er styreleder for Norsk hestesenter og var inhabil.
Vararepresentant Dag Petter Sødal deltok derfor i behandlingen av denne
saken.
Ved godkjenningen av budsjettet for JA-midlene for 2018 la Landbruks- og
matdepartementet inn 2 mill. kroner til norsk-svensk hesteforskning i
budsjettet, og begrunnet dette med den pågående evalueringen av
hesteforskningsprogrammet som vil foreligge i første del av 2018.
Med bakgrunn i dette konkluderte styret med at det bevilges 2 mill. kroner
til norsk-svensk hesteforskning for 2018, men at en avventer spørsmålet
om bevilgning for resten av søknadsperioden (2019 – 2021) til etter at
resultatet av evalueringen foreligger.

Vedtak:

Det bevilges 2 mill. kroner til norsk-svensk hesteforskning for 2018.
Behandlingen av søknaden fra Norsk hestesenter om midler til norsk-svensk
hesteforskning for perioden 2019-2021 utsettes til etter at det norsksvenske samarbeidet om hesteforskning er evaluert i 2018.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
44/17
Behandling:
19.12.2017

Møtebehandling:

Vedtak:

Side: 10 av 11

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Strategi 2018-2022

Saks nr.:
17/655 Doknr

Styrene gikk gjennom styreleder og sekretariatets forslag til strategi,
utarbeidet med utgangspunkt i styrenes strategidiskusjoner i 2016 og 2017.

Sekretariatet og styreleder justerer teksten i strategidokumentet i tråd med
styrenes innspill og sender til styrene i uke 51. Strategidokumentet
godkjennes av styrene via e-post-utveksling.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
45/17
Behandling:
19.12.2017

Møtebehandling:
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Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Orienteringssaker

Saks nr.:
17/655 Doknr

Under punktet «Innspillsareaner 2018» foreslo Kristin Taraldsrud Hoff at
sekretariatet deltar på konferansen «Mat og Landbruk» 16.januar 2018.
Under «eventuelt» løftet Arnstein Røyneberg opp et dilemma med dagens
habilitetsrutiner. Ifølge habilitetsrutinene skal det ikke kalles inn
vararepresentant når et styremedlem er inhabil så fremt dette ikke fører til
at styret ikke blir beslutningsdyktig. Dette er uheldig for da mister man en
«stemme» fra næringa, mener Arnstein Røyneberg. Styrene diskutere
dette.

Vedtak:

Styrene tar orienteringssakene til etterretning.

