PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Onsdag 30. mai 2018 kl. 09:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 3/2018

Møtet ble hevet kl 15:30.
Til stede:

Anne Kathrine Fossum, Olaf Godli, Per Harald Agerup, Kristin
Taraldsrud Hoff, Lars Iver Wiig , Sigrid Helland, Terje Sletnes,
Nina Solheim Flæte

Forfall:

Fra Landbruksdirektoratet:

Hilde Haug Simonhjell, Heidi Engeset, Elin Brekke, Eline
Kvamme Hagen

Saksliste:
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Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8. mars

18/18

Søknader utredninger og forprosjekter til frist 20.april

19/18

Skissevurdering Forskerprosjekt

20/18

Handlingsplan for 2018-2022 og kommunikasjonsplan for 2018-2019

21/18

Sluttrapporter per mai 2018

22/18

Orienteringssaker styremøte mai

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
17/18
Behandling:
30.05.2018
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Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8. mars

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 8.mars godkjennes med de endringer som er
tilkommet i sak 14/18.
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Sak nr.:
18/18
Behandling:
30.05.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Innen fristen 20.april kom det inn 15 søknader om midler til utredningsog forprosjekter.

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Tittel:
Søknader utredninger og forprosjekter til frist
20.april

Styrene gjennomgikk søknadene til utredninger og forprosjekter og
vurderte dem med utgangspunkt i nytteverdi og relevans. Styrene
vurderte også søknadene opp mot hverandre og mot pågående
prosjekter i prosjektporteføljen, og de økonomiske rammene for
innvilgning.
Styrene uttrykte ønske om at søkere ved fremtidige utlysninger blir bedt
om å klargjøre hvor vidt det søkes midler til utredning eller til forprosjekt
og at søknader om forprosjekter tydeliggjør hvordan resultatene i
prosjektet skal brukes i videre forskningsprosjekter.

Vedtak:

Det innvilges 9 prosjekter innen kategoriene utredninger og
forprosjekter til totalt 4,3 mill. kroner for 2018, 2019 og 2020, der JA
finansierer 2,3 mill. kroner. De innvilgede prosjektene fordelt på
finansieringskilde er:
Finansieringskilde
Tittel på prosjekt
Grasbasert storfekjøtproduksjon: Tiltak for å
JA
styrke grovfôr i oppfôring av storfe til slakt
Møkk og miljø- et utredningsprosjekt med fokus
på bedre bruk av husdyrgjødsla til beste for
JA
bonde, økonomi og miljø
Jordprøver- dokumentasjon av status, forslag til
JA
standardisering av datafangst og dataforvaltning

FFL

JA
FFL

FFL
JA
FFL
Totalt

Plast i landbruket: kilder, massebalanse og
spredning fra jord til vann («PLASTLAND»)
Forekomst av pesticidresistens hos
gråskimmelsoppen i importerte og
norskproduserte småplanter av jordbær
Detection of lameness and mastitis pathogens in
milk using visual and olfactory sensing
WheyBiotics, prebiotika for selektiv vekst av
gode bakterier. Mot en effektiv utnyttelse av
laktose i myse og generering av
høyverdiprodukter
Kartlegging av svarte karstrenger i kålrot og
identifisering av årsaker til sjukdommen
Virus i korn, diagnostikk og kartlegging (VirCer)

Søker
AgriAnalyse

NORSØK

2018

2019

2020 Totalt

190000

190000

0

380000

0

420000

0

420000

NIBIO
NIVA- Norsk
institutt for
vannforskning
Norsk
Landbruksrådgiving
Innlandet

50000

350000

100000

500000

270000

230000

0

500000

250000

250000

0

500000

Teknova AS

200000

300000

0

500000

NMBU

0

500000

0

500000

NIBIO
NIBIO

150000
100000
1210000

200000
200000
2640000

150000
200000
450000

500000
500000
4300000
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Sak nr.:
19/18
Behandling:
30.05.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Innen fristen kom det inn 76 skisser.

Tittel:
Skissevurdering Forskerprosjekt

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Søknadsskisser ble vurdert av styrene med utgangspunkt i relevans
knyttet opp mot utlysningen og forskningsmidlenes formål, faglig
innhold, nytteverdi og næringsmedvirkning. Styrene vurderte også
skissene opp mot hverandre og mot pågående forskningsprosjekter, og
de økonomiske rammene for innvilgning.
Styrene uttrykte ønske om at søkere utarbeider norske sammendrag av
skissene der prosjektbeskrivelsen er på engelsk.

Vedtak:

Av de 76 innsendte Forskerprosjekt- skisser mottatt til fristen
02.05.2018 inviteres 43 skisser til å fremme fullstendig søknad til fristen
12.09.2018.
Styrene gir sekretariatet fullmakt til å gå i dialog med søkerne om
forståelsen av styrenes innspill og vurderinger.
Styrene legger til grunn at søknadene blir godt samordnet med
søknader til Bionær.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
20/18
Behandling:
30.05.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Styrene gikk gjennom styreleder og sekretariatets forslag til
handlingsplan utarbeidet med utgangspunkt i styrenes strategi for 20182022. Styrene ga tilbakemelding på kommunikasjonsplan for 2018-2019
utarbeidet av direktoratets kommunikasjonsstab i samarbeid med
sekretariatet.

Vedtak:

Tittel:
Handlingsplan for 2018-2022 og
kommunikasjonsplan for 2018-2019

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Sekretariatet og direktoratets kommunikasjonsstab gjør endringer i
handlingsplanen og kommunikasjonsplanen etter styrenes innspill.
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Sak nr.:
21/18
Behandling:
30.05.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Sekretariatet redegjorde for de støttede prosjektene og utredningene
som er sluttførte, samt årsrapportene for Miljøforsk og Graminor.

Vedtak:

Tittel:
Sluttrapporter per mai 2018

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Styrene godkjenner sluttrapportene for utredninger/forprosjekter og tar
sluttrapportene for IPN- og Forskerprosjekter, samt underveisrapportering for Miljøforsk og Graminor, til etterretning.
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Sak nr.:
22/18
Behandling:
30.05.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Under punktet om jordbruksoppgjøret 2018 var det enighet om at JAstyret diskuterer nærmere i et eget møte senere om hvordan føringene i
årets jordbruksavtale skal oppfylles, inkludert utlysning av konkrete
utredninger.

Vedtak:

Tittel:
Orienteringssaker styremøte mai

Styrene tar sakene til etterretning.

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

