PROTOKOLL
fra
møte i Forskningsstyrene
Tirsdag 18. desember 2018 kl. 09:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 6/2018

Møtet ble hevet kl 16:00. (kl. 16:30 for JA-styret)
Til stede:

Anne Kathrine Fossum, Arnstein Røyneberg (unntatt sak 40),
Lars Iver Wiig, Olaf Godli, Anna Maria Karlsen, Åge Klepp,
Sigrid Helland, Per Harald Agerup (sak 40), Siri Anzjøn
(observatør)

Forfall:

Kristin Taraldsrud Hoff, Terje Sletnes

Fra
Landbruksdirektoratet:

Eline Kvamme Hagen, Elin Brekke, Heidi Engeset

Saksliste:
39/18

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. oktober

40/18

Søknader utredninger og forprosjekt til frist 1. november

41/18

Sluttrapporter per desember 2018

42/18

Utlysning av forskningsmidler: forskningsprioriteringer for 2020

43/18

Administrasjonshonorar til Norges forskningsråd. Vurdering av fordeling mellom
FFL og JA

44/18

Innvilgning av Forskerprosjektsøknader med oppstart i 2019

45/18

Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter for bærekraftig bruk og vern av
utmarksressurser

46/18

Utlysning forskningsprosjekt skog og klima
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Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
39/18
Behandling:
18.12.2018
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Sektor:
Tittel:
Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.
oktober

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Møtebehandling:
Vedtak:

Utkast til protokoll frå FFL/JA-styremøtet 25. oktober vart sendt styra
på e-post 12. november. Etter innarbeiding av kommentarar frå styra
vart endeleg protokoll godkjend 23. november.
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Sak nr.:
40/18
Behandling:
18.12.2018

Sektor:

Møtebehandling
:

Styrene vurderte de 27 søknadene ut fra relevans mot prioriteringene
i utlysningen, samt nytteverdi. Styrene foretok 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.

Tittel:
Søknader utredninger og forprosjekt til frist 1.
november

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Arnstein Røyneberg er styremedlem i AgriAnalyse og var inhabil i
behandlingen av de to søknadene fra AgriAnalyse. Dette gjaldt
søknaden «Hva skal til for å ha seterdrift i 2035?» og «Hesten som
ressurs i bioøkonomien». Han varslet styreleder i forkant av
styremøtet vedrørende dette, og vararepresentant Per Harald Agerup
deltok i stedet for Arnstein Røyneberg i hele sak 40/18.
Ved vurdering av to av søknadene hvor Norges Bondelag var
samarbeidspartner, «Klimatiltak – muligheter- norsk
jordbruksproduksjon» og «Vern av matjord og økt positiv klimaeffekt
osv.» erklærte Agerup seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av
disse søknadene. I behandlingen av søknaden fra Nofima/NTP Food
for life, «Forbrukerkommunikasjon for endret atferd til et sunnere og
mer bærekraftig kosthold», erklærte Anna M. Karlsen og Åge Klepp
seg inhabile som følge av at hhv. NHO Mat og Drikke og Norsk
landbrukssamvirke er medlemmer i «NTP Food for life» som står som
søker. I behandlingen av søknaden fra NIBIO, «KOMP –
konkurransekraft og kompetanse i matindustrien» hvor NNN er
samarbeidspartner, erklærte Lars Iver Wiig seg inhabil.

Vedtak:

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om forskningsmidler
over Jordbruksavtalen i 2019 -2020 og inntekter og budsjettvedtak til
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter i 2019 innvilges sju
prosjekter.
FFL finansierer tre prosjekter på til sammen kr. 1 118 900 i 2019 og
kr. 1 498 900 totalt. JA finansierer fire prosjekter på totalt kr.1 272 500
(alt i 2019).
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Følgende prosjekter innvilges:
Finansierings- Prosjekttittel
Søker
kilde
JA
Klimatiltak – muligheterNIBIO
norsk jordbruksproduksjon
JA
KOMP - konkurransekraft og NIBIO
kompetanse i matindustrien.
Faktagrunnlag om
arbeidskraft i norsk
matindustri
JA
Blomster, struktur,
NIBIO
verdiskaping
JA
Hva skal til for å ha seterdrift AgriAnalyse
i 2035?
Effekter av tørkesommeren NMBU
2018 og påfølgende
alternativt fôr på kjemisk
FFL
sammensetning og
mikrobiota i kumjølk
CRISPR-technology used for NIBIO
simplified and easy plant
virus detection
FFL
FFL
Kartlegging av
Nortura
aromautfordringer i norsk
lamme- og sauekjøtt med
utspring i dyrets mikrobiota

Innvilget
beløp
400 000
150 000

342 500
380 000
500 000

500 000

498 900
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Sak nr.:
41/18
Behandling:
18.12.2018

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Sluttrapporter per desember 2018

Saks nr.:
18/1119 Doknr

Møtebehandling:

Sluttrapporter for seks utredninger og forprosjekter og ett KPNprosjekt ble behandlet.

Vedtak:

Styrene godkjenner sluttrapportene for utredninger og forprosjekter
og tar sluttrapporten for KPN-prosjektet til etterretning.
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Sak nr.:
42/18
Behandling:
18.12.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Utkast til utlysningstekst i 2019, som gjelder forskningsprosjekter
med oppstart i 2020 ble presentert. Forslaget er utarbeidet med
bakgrunn i de tematiske føringene i utlysningen i 2018, men med
enkelte presiseringer samt at de overordnede føringer i årets
jordbruksoppgjør er hensyntatt.

Tittel:
Utlysning av forskningsmidler:
forskningsprioriteringer for 2020

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Utlysningen av midler til forskerprosjekt offentligjøres i begynnelsen
av januar 2019, med søknadsfrist 10. april. Ettersom 2019 er et
overgangsår for etableringen av nytt søknadssystem i
Forskningsrådet benyttes søknadstypen «Annen støtte» og
beskrivelsen «samarbeidsprosjekter som skal bidra til økt
konkurransekraft, lønnsomme og bærekraftige verdikjeder i jordbruk
og matindustri» istedenfor «Forskerprosjekt».
Vedtak:

Utlysningstekst for forskningsprosjekter med oppstart i 2020 vedtas.
Sekretariatet gis mandat til å gjøre justeringer og endringer av
utlysningsteksten i tråd med styrenes signaler.
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Sak nr.:
43/18
Behandling:
18.12.2018

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Administrasjonshonorar til Norges
forskningsråd. Vurdering av fordeling mellom
FFL og JA

Saks nr.:
18/1119 Doknr

Møtebehandling:

I sak 35/18 «Budsjett FFL 2019» ble administrasjons-honoraret til
Norges Forskningsråd bestemt videreført med en fordeling på 60 %
fra FFL og 40 % fra JA. Styret ba imidlertid sekretariatet å vurdere
om kostnadsfordelingen bør endres i samsvar med
inntektsfordelingen mellom FFL og JA, og det ble derfor redegjort for
tidsbruk og kostnader knyttet til administrasjon av de to
finansieringskildene sett opp mot inntektene, og aktuelle
fordelingsnøkler ble vurdert.
De samlete administrasjonskostnadene som forskningsstyrene
betaler for, både til Forskningsrådet og Landbruksdirektoratet, tilsier
at gjeldende fordeling synes fornuftig. Styret forutsetter at det
tilstrebes å bruke en lavest mulig andel av omsetningen til
administrasjon.

Vedtak:

FFL og JAs andel av administrasjonhonoraret til Norges
forskningsråd videreføres med en fordeling på 60 % på FFL og 40 %
på JA.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
44/18
Behandling:
18.12.2018

Møtebehandling:

Vedtak:
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Sektor:
Tittel:
Innvilgning av Forskerprosjektsøknader med
oppstart i 2019

FFL/JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

41 Forskerprosjektsøknader ble gjennomgått og vurdert med bakgrunn i
forskningsfaglig kvalitet, nytteverdi for næringen og med mål om å
ivareta tematisk bredde i innvilgningen og prosjektporteføljen. Dette, i
tillegg til den økonomiske rammen, danner grunnlaget for styrenes
innvilgning.

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om forskningsmidler over
Jordbruksavtalen fra 2020 og framtidige inntekter og budsjettvedtak fra
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, innvilges
tolv Forskerprosjekter på til sammen 20,263 mill. kroner i 2019,
og totalt 90,837 mill. kroner.
Innvilget beløp fordeles mellom FFL og JA i en størrelsesorden på
66/34. Det avsettes en ramme på 46,6 mill. kroner totalt til
IPN-prosjekter for innvilgning i februar 2019.
Følgende Forskerprosjekter innvilges:
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Prosjekt

Søker

Innvilget
beløp, kr.
NMBU/HA
3 000 000
NIBIO
4 000 000

Klimasmart norsk saueproduksjon
Tilpasning av norsk frøproduksjon av gras
og kløver til et ustabilt klima med mer
nedbør under frømodning og høsting
Strategier i grassurfôrproduksjon for å
NMBU
redusere enterisk metanutslipp fra
drøvtyggere
Bedre overvåking og kontroll av kjølmark i NIBIO
potet
Integrering av multispektrale billeddata og NIBIO
genomiske markørdata for å effektivisere
den norske potetforedlingen
Klostridier i meieriprodukter: Betydning for NMBU
produktkvalitet og mattrygghet
Eksponering av sau for skrantesykeprioner: NMBU
Risiko for spredning av sykdommen
Klimatilpasset produksjon av norsk mathvete NOFIMA
med god bakekvalitet som gir stabil og høy AS
selvforsyningsgrad
Identifikasjon av årsaker til og tiltak for å
NIBIO
redusere tap i norsk gulrotproduksjon som
følge av tuppråte
Husdyrgjødsel og fiskeslam, fra problem til NIBIO
bondens gull
Å lære datamaskinen å kjenne igjen
NMBU
suboptimal skjelettvekst (osteochondrose),
for å bruke dette i seleksjon for bærekraftige
bein
Bærekraftig kontroll av beiteparasitter hos NMBU
storfe

12 000 000
5 600 000
3 000 000
7 848 000
9 797 000
12 000 000
8 000 000
11 950 000
7 202 000

6 440 000

Prosjektet «Eksponering av sau for skrantesykeprioner…», ble innvilget
unntak fra kravet om 20 % finansiering fra næringa med bakgrunn i at
prosjektet dekker viktige kollektive kunnskapsbehov.
Prosjektet «(CLOBIO) Klostridier i meieriprodukter…» ble innvilget
under forutsetning av at finansiering fra næring økes fra 18 til 20%.
To andre prosjekter som lå i underkant av finansieringskravet ble også
innvilget under forutsetning av at 20 %-kravet innfris. Dette gjaldt
prosjektene "Tilpasning av norsk frøproduksjon av gras og kløver…" og
"Å lære datamaskinen å kjenne igjen suboptimal skjelettvekst…"
Sekretariatet innhentet i ettertid detaljopplysninger fra Forskningsrådet
som viste at de aktuelle prosjektene likevel hadde finansieringen på plass..
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Sak nr.:
45/18
Behandling:
18.12.2018

Sektor:

Møtebehandling:

Det vart lagt fram utkast til utlysingstekst for fellesutlysinga mellom
programma MILJØFORSK, BIONÆR og JA til samarbeidsprosjekt for
berekraftig bruk og vern av utmarksressursar, jf. styresak 28/18.
Utlysinga skal etter planen publiserast før nyttår, med søknadsfrist
10. april 2019.

Vedtak:

Utlysingsteksten for «samarbeidsprosjekt for berekraftig bruk og vern
av utmarksressursar» vert vedteken. Utlysinga vert gjennomførd i
samarbeid med BIONÆR og MILJØFORSK, i samsvar med vedtak i
styresak 28/18.

Tittel:
Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter for
bærekraftig bruk og vern av utmarksressurser

JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr
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Sak nr.:
46/18
Behandling:
18.12.2018

Sektor:

Møtebehandling:

I Prop. 94 S(2017-2018) framgår at det årlig skal avsettes 3 mill.
kroner av JA-midlene til et fem-årig forskningsprosjekt for å styrke
kunnskapsgrunnlaget innen skog og klima. For å stimulere til
ytterligere forskning på området, prioriterer Landbruks- og
matdepartementet dessuten 25 mill. kroner årlig til forskning omkring
skogens betydning i klimasammenheng via bevilgninger til
Forskningsrådet. LMD har bedt om at disse midlene fra JA og fra
Forskningsrådet sees i sammenheng, og BIONÆR og sekretariatet
for JA-styret har derfor utarbeidet forslag til felles utlysningstekst på
samarbeidsprosjekter innenfor skog og klima med søknadsfrist 10.
april 2019.

Vedtak:

Tittel:
Utlysning forskningsprosjekt skog og klima

JA
Saks nr.:
18/1119 Doknr

Det fremlagte forslaget til utlysningstekst for midler til
samarbeidsprosjekt på skog og klima vedtas. Utlysningen
gjennomføres i samarbeid med BIONÆR.

