PROTOKOLL
fra
møte i Styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen
Onsdag 12. september 2018 kl. 13:30
hos Graminor på Hamar
Møte nr. 4b/2018

Møtet ble hevet kl 15:30.
Til stede:

Anne Kathrine Fossum, Olaf Godli, Arnstein Røyneberg,
Siri Anzjøn (observatør)
Per Harald Agerup deltok under sak 29/18

Forfall:

Fra
Landbruksdirektoratet:

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

Saksliste:
27/18

Midler til norsk- svensk hesteforskning 2019-2021

28/18

Fellesutlysning om bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser

29/18

Søknadar om midlar til utgreiingar til jordbruksoppgjeret 2019

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Side: 2 av 4

Sak nr.:
27/18
Behandling:
12.09.2018

Sektor:

JA

Tittel:
Midler til norsk- svensk hesteforskning 20192021

Saks nr.:
18/1119 Doknr

Møtebehandling:

Anne Kathrine Fossum var inhabil og fratrådte styret under
behandlingen av denne saken. Varamedlem var innkalt, men kunne
ikke møte.
Styret påpekte at fortsatt støtte til norsk-svensk hesteforskning
betinges av at midlene går til prosjekter med potensial for
jordbruksrelatert verdiskaping og at dette følges opp gjennom en årlig
rapportering til JA-styret. En forutsetter at hestenæringa går inn med
tilsvarende beløp som JA-midlene. Videre ønsker en å videreføre
dagens praksis med at en representant for avtalepartene deltar i
Hestenæringens forskningsutvalg. Det er også ønskelig at «Hestens
rolle for jordbruket» vurderes tatt inn i forskningsprogrammet til
«Stiftelsen hästforskning»

Vedtak:

Styret for JA har vurdert søknaden fra Norsk hestesenter om en
videreføring av støtten til det norsk-svenske hesteforskningssamarbeidet.
Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak innvilger styret 2 mill.
NOK årlig i perioden 2019 - 2021, til sammen 6 mill. NOK, til norsksvensk samarbeid om hesteforskning, med følgende forutsetninger:
1. At midlene går til prosjekter med potensial for
jordbruksrelatert verdiskaping.
2. At den norske hestenæringen bidrar med tilsvarende beløp.
3. At en representant for avtalepartene i jordbruksoppgjøret er
representert i Hestenæringens forskningsutvalg som nå.
4. At Stiftelsen Hästforskning vurderer å ta inn «Hestens rolle
for jordbruket» som ett av de prioriterte forskningsområdene
i forskningsprogrammet.
5. At JA-styret innen 1.mars hvert år får tilsendt en skriftlig
rapport over aktiviteten i hesteforskningssamarbeidet,
inklusive pågående og avsluttede prosjekter, samt en
synliggjøring av prosjekter som anses å ha potensial for
jordbruksrelatert verdiskaping. Videre bør rapporten
inneholde en beskrivelse av hvordan FORMAS sine
anbefalte forbedringstiltak følges opp, jf.
evalueringsrapporten.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
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Sak nr.:
28/18
Behandling:
12.09.2018

Sektor:

Møtebehandling:

BIONÆR og MILJØFORSK har invitert JA-styret til å delta i en felles
utlysning med brukermedvirkning innenfor temaet utmark og
utmarksressurser. Forskningrådet og JA-sekretariatet har utarbeidet
et utkast til utlysingstekst som omhandler behovet for å se landbruksog miljøaspekter knyttet til bruk av utmarka under ett. Styret drøftet
saken og sluttet seg til samarbeidet og den framlagte planen for
utlysning.

Vedtak:

Styret vedtar å delta i utlysning med tema bærekraftig bruk og vern
av utmarksressurser sammen med BIONÆR og MILJØFORSK, med
søknadsfrist 10. april 2019.

Tittel:
Fellesutlysning om bærekraftig bruk og vern av
utmarksressurser

Saks nr.:
18/1119 Doknr

Det settes av totalt 10 millioner kroner fra JA til utlysningen fordelt
utover 4 år med prosjektoppstart høst 2019/tidlig 2020, avhengig av
søknadene som innvilges.
Styret er orientert om videre prosess og samarbeidsform med styrene
for BIONÆR og MILJØFORSK. Endelig utlysningstekst
styrebehandles i desember.

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
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Sak nr.:
29/18
Behandling:
12.09.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Arnstein Røyneberg erklærte seg inhabil og deltok ikkje i
handsaminga av denne saka. Varamedlem Per Harald Agerup deltok
i staden for Røyneberg.

Tittel:
Søknadar om midlar til utgreiingar til
jordbruksoppgjeret 2019

Saks nr.:
18/1119 Doknr

Fem søknadar var innstilt for innvilging. Desse representerte ei samla
tildeling på 2 mill. kroner som var innanfor den økonomiske ramma
som var oppgjeven i utlysinga. Styret ga uttrykk for at det ikkje var
noko til hinder for å innvilge meir dersom det skulle bli nødvendig for
å få meir utfyllande kunnskap om dei tema som var utlyst, og dersom
kvaliteten på søknadane var god nok.
Styret gjekk gjennom søknadane og vurderte dei ut frå relevans mot
ønska tematikk i utlysinga, kvalitet og tilgjengeleg ramme.
Styret konkluderte med å innvilge seks søknader, to på kvart tema.
For temaet presisjonsjordbruk vart det understreka at dei to
søkjarane som fekk innvilga prosjekta sine bør oppmodast om å
samordne prosjekta for å unngå overlapping.

Vedtak:

Styret innvilgar seks søknader med ei økonomisk ramme på 2,4 mill.
kroner. Dei innvilga prosjekta er:
Prosjekttittel

Søker

Innvilget beløp

Utbredelse og potensiell økonomisk og
miljømessig nytteverdi med
presisjonsjordbruk i Norge.
Kartlegge omfanget av- og erfaringa
med presisjonslandbruk i Norge.
Økonometriske analyser av
sammenhengen mellom produsert
mengde, pris og tilskudd for
husdyrprodukter.
Analyse av hvordan tilskudd og priser
påvirker tilbudet av husdyrproduksjoner
i Norge.
Muligheter for økt binding av karbon i
jord.
Muligheter for økt binding av karbon i
jord i beitemark.

NIBIO

400 000,-

NLR

400 000,-

NIBIO

400 000,-

NIBIO

400 000,-

NIBIO

400 000,-

AgriAnalyse

400 000,-

Sekretariatet og JA-styret har som mål å arrangere eit seminar i
forkant av jordbruksoppgjeret 2019 der prosjektleiarane legg fram
resultata av utgreiingane for avtalepartane og andre relevante
aktørar.

