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Sak nr.:
31/19
Behandling:
24.10.2019
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Sektor:
Tittel:
Protokoller fra styremøter 12. september og 1.
oktober

FFL/JA
Saks nr.:
19/1826 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Utkast til protokoll fra FFL/JA-styremøte 12. september ble sendt ut til
styrene 9. oktober med frist for tilbakemelding 16. oktober. Det forelå
kun mindre redaksjonelle kommentarer til utkastet og protokollen er
dermed godkjent.
Utkast til protokoll fra JA-styremøte 1. oktober ble sendt ut til styrene
7. oktober med frist for tilbakemelding 14. oktober. Det forelå ingen
kommentarer til utkastet og protokollen er dermed godkjent.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
32/19
Behandling:
24.10.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Landbruksdirektoratet si kommunikasjonsavdeling la fram forslag til
kommunikasjonsplan for 2020. Styra kom med nokre innspel til
justeringar som er innarbeidd i endeleg versjon.

Tittel:
FFL/JA- handlingsplan for 2020-2022

FFL/JA
Saks nr.:
19/1826 Doknr

Styra drøfta sekretariatet sitt forslag til revidert handlingsplan for
2020-2022. Styra påpeikte at det er tenleg med eit tettare samarbeid
med Innovasjon Norge som omtala i planen, særskilt med tanke på
vurderingane knytt til om JA-styret bør lyse ut middel til
utviklingsprosjekt, i tillegg til forprosjekt og utgreiingar.

Vedtak:

Styra vedtek revidert handlingsplan for 2020-2022 og
kommunikasjonsplan for 2020, med innarbeidde kommentarar frå
styremøtet.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
33/19
Behandling:
24.10.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Styra drøfta det framlagde utkastet til utlysingsplan for 2020, inkludert
sekretariatets forslag til tematisk fellesutlysing med Forskingsrådet.
Styra ba sekretariatet undersøkje moglegheitene for å delta i
fellesutlysing med tema areal då dette er eit svært aktuelt og viktig
tema for norsk landbruk.

Tittel:
FFL/JA- utlysningsplan for 2020

FFL/JA
Saks nr.:
19/1826 Doknr

Styra understreka viktigheita av å gjere strategiske og prinsipielle
vurderingar av kva ein får ut av å delta i slike fellesutlysingar
samanlikna med å lyse ut midla på eiga hand. Ettersom
Forskingsmidla for jordbruk og matindustri har sitt opphav i næringa i
form av innbetalt forskingsavgift og avsetnadar over jordbruksavtalen,
er det av legitimitetsomsyn viktig at næringa har innverknad på
korleis midla blir brukt. Styra må halde på si rolle som tildelingsorgan.

Vedtak:

Sekretariatet tar med seg tilbakemeldingane frå styra på det
framlagde utkastet til utlysingsplan for 2020 inn i det vidare arbeidet
med planen. Sekretariatet går i dialog med Forskingsrådet om
moglegheitene for samarbeid om fellesutlysing basert på signala frå
styra. Endeleg versjon av utlysingsplanen for 2020 vert lagd fram for
styra for vedtak på styremøte 11. desember 2019.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
34/19
Behandling:
24.10.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Graminor har den 27. august 2019 sendt inn søknad til JA-styret om
midler til planteforedlingsforskning i perioden 2020-2023. Det er søkt
om 3,0 mill. kroner per år, til sammen 12,0 mill. kroner. Graminor har
det nasjonale ansvaret for utvikling av nye plantesorter tilpasset
norske og nordiske vekstforhold til jord- og hagebruksnæringen.

Tittel:
Søknad fra Graminor om midler til
planteforedlingsforskning 2020-2023

JA
Saks nr.:
19/1826 Doknr

JA-styret påpekte at Graminor gjør et viktig arbeid og at økningen fra
forrige rammetilskudd er høyst reell for at Graminor skal kunne bidra
inn i forskningsprosjekter.
Styret påpekte at søknader om forskningsmidler over
jordbruksavtalen bør forfattes på norsk.

Vedtak:
Styret mener at Graminors arbeid innen planteforedling er av høy
vitenskapelig kvalitet og bidrar til utvikling av plantemateriale tilpasset
norske vekstforhold. Styret er opptatt av å bidra til forutsigbarhet og
fleksibilitet for Graminor og innvilger 3,0 mill. kroner per år i perioden
2020-2023 som rammetilskudd i henhold til søknad.
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Sak nr.:
35/19
Behandling:
24.10.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Styret drøftet framlagt budsjettforslag for 2020 og kom med noen
språklige endringsforslag.

Tittel:
Budsjett for forskningsmidlene over
jordbruksavtalen 2020

JA
Saks nr.:
19/1826 Doknr

Styret understreket at partene i jordbruksoppgjøret må være bevisste
på at øremerking av midler til flerårige forskningsprosjekter binder
opp midler i JA sine budsjett også for kommende år.

Vedtak:

Disponibel ramme for nye prosjekter med oppstart i 2020 er på 31,76
mill. kroner. Av dette settes 24,5 mill. kroner av til innvilgning av
flerårige forskningsprosjekter, 4,26 mill. kroner til innvilgning av
utredninger og forprosjekt og 3,0 mill. kroner til årlig rammetilskudd til
planteforedlingsforskning i regi av Graminor i perioden 2020-2023.
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Sak nr.:
36/19
Behandling:
24.10.2019

Sektor:

FFL

Tittel:
Budsjett FFL 2020

Saks nr.:
19/1826 Doknr

Møtebehandling:

FFL-styret diskuterte forslaget til budsjett for 2020.

Vedtak:

Styret for FFL vedtar vedlagt budsjett for 2020, med et negativt
årsresultat på -7,422 mill. kroner. Med framlagt langtidseffekt av
bevilgningsstrategi gir det en bankbeholdning innenfor 10-15 % av
inntektene de kommende årene.
Budsjettet gir rom for nyinnvilgning på 29,86 mill. kroner i 2020. Av
dette disponeres 28,0 mill. kroner til flerårige forskningsprosjekter
etter åpen utlysning i 2019 og inntil 1,86 mill. kroner til nye
forprosjekter med oppstart i 2020.

Landbruksdirektoratet
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Sak nr.:
37/19
Behandling:
24.10.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Utlysningen av midler til forprosjekter og utredninger ble publisert på
Landbruksdirektoratets hjemmeside 28. juni 2019. I utlysningen var
det satt av 5-7 mill. kroner til aktuelle prosjekter i 2020. Til
søknadsfristen 20. september mottok sekretariatet 25 søknader om
midler til utredninger og forprosjekt. Det var søkt om 8, 4 mill. kroner i
2020 og 3, 5 mill. kroner i 2021, totalt 11, 9 mill. kroner.

Tittel:
Søknader utredninger og forprosjekt til frist 20.
september

FFL/JA
Saks nr.:
19/1826 Doknr

Styrene vurderte 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.
Norges Bondelag (NB) var bekreftet samarbeidspartner for prosjektet
«Pathogenic fungi in Norwegian barns - are they resistant to
fungicides?». Per Harald Agerup, som representant for NB, erklærte
seg derfor inhabil i behandlingen av denne søknaden, og fratrådte
møtet under denne delen av saken.

Landbruksdirektoratet

Vedtak:

Side: 9 av 11

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om forskningsmidler
over Jordbruksavtalen i 2019-2020, samt inntekter for 2020 for
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, ble 13 prosjekter
innvilget.
FFL finansierer fire prosjekter på til sammen kr. 1 808 400 i 2020 og
kr. 1 992 500 totalt. JA finansierer ni prosjekter på til sammen kr. 3
155 888 i 2020 og 4 392 338 kr. totalt. Følgende prosjekter innvilges:
Prosjekt
Behandling av fast organisk materiale for god
gjødselkvalitet og reduserte utslipp av drivhusgasser
Parasitter på hjernen - et klimaproblem for rein
Norsk ølgjær: Sensorisk profilering og funksjonell
karakterisering for utvikling av kommersielle
produkter
Utvikling av metoder for å analysere og differensiere
celletall i geitemelk ved hjelp av flowcytometri
Husdyrmiljø i norsk geitehold

Bærekraftig bruk av antibiotika for fremtidens
melkeproduksjon i Norge
Algesau - Pilotprosjekt for innføring av
mikroalgebasert sauefôr i norsk landbruk
Sykdomsfremkallende sopper i norske fjøs, er de
resistente mot soppmidler?
Occurrence and diversity of fungal endophytes in
Norwegian grasses
Teknologi for 3D-avbildning av tomatplanter - En
nøkkel til fremtidige systemer for tilnærmet
helautomatisk stell og høsting av tomatplanter
Introduksjon av nye frukt- og bærkulturer i dyrking
og marked
Målretta produksjon av eple til sider og eplejuice
Greindød i solbær, rips og stikkelsbær - En
kartlegging av forekomst og tiltak

Søker
Stiftelsen norsk senter
for økologisk landbruk
Veterinærinstituttet
Kveik Yeastery AS

Innvilget beløp
500 000
500 000
500 000

Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet
Norges miljø- og
biovitenskapelige
universitet
TINE SA

500 000

Norsk institutt for
bioøkonomi
Veterinærinstituttet

499 730

Veterinærinstituttet

499 358

Sintef Ocean AS

492 500

Njøs Næringsutvikling
AS
Hardanger
siderprodusentlag
Norsk
landbruksrådgiving
Viken

500 000

500 000

500 000

493 500

400 000
500 000
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Sak nr.:
38/19
Behandling:
24.10.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Styret var enige om følgende datoer for styremøter i 2020:

Tittel:
Orienteringssaker oktober 2019

FFL/JA
Saks nr.:
19/1826 Doknr

Torsdag 30. januar
Torsdag 5. mars
Torsdag 4. juni
Torsdag 24. september
Torsdag 29. oktober
Torsdag 10. desember*
*må samkjøres med frister i NFR

Vedtak:

Styrene for FFL og JA tar orienteringene til etterretning.
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Sak nr.:
39/19
Behandling:
24.10.2019

Side: 11 av 11

Sektor:
Tittel:
Orienteringssak - Sluttrapporter per oktober
2019

Møtebehandling:

Vedtak:

Styrene for FFL og JA tar saken til etteretning.

FFL/JA
Saks nr.:
19/1826- 40

