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Utlysing av middel til utgreiingar til jordbruksoppgjeret 2020 vart
publisert på Landbruksdirektoratet sine nettsider i byrjinga av juli
2019, med søknadsfrist 2. september 2019. Ramma for utlysinga var
sett til inntil 2,5 mill. kroner. Følgjande tema var lyst ut:

Tittel:
Søknadar utgreiingar til Jordbruksoppgjeret
2020 til frist 2. september

JA
Saks nr.:
19/1826 Doknr

1. Enklere teknologier for karbonfangst- og lagring og
jordbrukspraksis som fører til bedre karbonbinding i jord
2. Utprøving av grønnsakssorter tilpasset norske dyrkingsforhold
3. Muligheter for videreutvikling av bærekraftige
produksjonssystemer for norske forhold, med utgangspunkt i endrede
forbruksmønster og etterspørsel
4. Er dagens utdanningstilbud på alle nivå tilpasset
kompetansebehovet i landbrukets verdikjede?
Åtte søknader kom inn til søknadsfristen. Det var søkt om 1 880 825
kroner i 2019 og 2 185 675 kroner i 2020, totalt 4 066 500 kroner.
Styret gjorde ei heilskapleg vurdering av alle søknadane ut frå
relevans mot prioriteringane i utlysinga, nytteverdi og kvalitet på
søknad. Dette, i tillegg til den økonomiske ramma, dannar grunnlaget
for styret si innvilging.
Det var einast ein søknad som omhandla tema 2. Styret vurderte det
som at denne søknaden ikkje svarte på utlysinga. Styret ba difor
sekretariatet om å kontakte aktuelle fagmiljø for å undersøkje om det
er mogleg å bestille ei utgreiing på dette temaet.

Vedtak:

Med atterhald om Stortinget sitt budsjettvedtak om Forskingsmiddel
over jordbruksavtalen for 2020, innvilgar styret fire søknadar med ei
samla økonomisk ramme på 2 216 500 kroner.
Dei innvilga prosjekta er:
Prosjekttittel

Søkjar

Innvilga beløp

Tiltak for å stimulere til økt karbonbinding i
jordbruksjord gjennom økt bruk av fangvekster

AgriAnalyse

419 000,-

Nye bærekraftige produksjonssystemer for
norsk jordbruk

Telemarksforskning

357 500,-

Grønn kylling

NORSØK

500 000,-

Fremtidsrettet forvaltning av humankapitalen i
landbrukets verdikjeder

NIBIO

940 000,-

