PROTOKOLL
fra
møte i Styrene for FFL/JA
onsdag 11. desember 2019 kl. 09:00
i
Landbruksdirektoratet
Møte nr. 8/2019

Møtet ble hevet kl 14:30.
Til stede:

Anne Kathrine Fossum, Olaf Godli, Kristin Taraldsrud Hoff,
Lars Iver Wiig , Sigrid Helland, Terje Sletnes
Mona Gravningen Rygh fra Norges Forskningsråd deltok
under sakene 41/19 og 42/19

Forfall:

Erling Aas-Eng, Vidar Skagestad

Fra
Landbruksdirektoratet:

Elin Brekke, Eline Kvamme Hagen, Heidi Engeset

Saksliste:
40/19

Protokoll fra styremøte 24. oktober

41/19

Nofimas strategiske programmer - rapportering 2019

42/19

Føringer og søknadsprosess Nofimas strategiske programmer 2021-2024

43/19

Utlysningsplan 2020

44/19

Innvilgning av søknader om midler til forskningsprosjekt med oppstart i 2020

45/19

Orienteringssak - Sluttrapporter per desember 2019

46/19

Orienteringssaker desember 2019

47/19

Innvilgning av søknader om midler til forskning på skog og klima med oppstart
2020.
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Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
40/19
Behandling:
11.12.2019
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Sektor:
Tittel:
Protokoll fra styremøte 24. oktober

FFL/JA
Saks nr.:
19/1826 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Utkast til protokoll fra styremøtet 24. oktober ble sendt ut til styrene
22. november, med frist for tilbakemelding 29. november. Det forelå
ingen kommentarer til utkastet og protokollen er dermed godkjent.
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Sak nr.:
41/19
Behandling:
11.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Skriftlig rapport for Nofimas strategiske programmer med
tilleggsrapportering på finansstrøm og spinoff-effekter for perioden 1.
oktober 2018 til 30. september 2019 var innsendt innen fristen 1.
oktober 2019.

Tittel:
Nofimas strategiske programmer - rapportering
2019

FFL
Saks nr.:
19/1826 Doknr

Direktøren for Nofima divisjon mat, Camilla Røsjø, og lederne for de
fire programmene deltok under saken og orienterte om resultater fra
arbeidet det siste året. Mona Gravningen Rygh fra Forskningsrådet
ga dessuten en muntlig vurdering av arbeidet som er gjort.
Både Forskningsrådet og styret ga positive tilbakemeldinger og
uttrykte stor tilfredshet med rapporteringen og oppnådde resultater
fra de strategiske programmene.

Vedtak:
Nofimas rapportering på de strategiske programmene for perioden
1. oktober 2018 til 30. september 2019 godkjennes.
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Sak nr.:
42/19
Behandling:
11.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Fristen for å søke midler til Nofimas strategiske programmer for
perioden 2021-2024 er 6. mai. Styret er positive til at det legges opp
til en skisserunde i forkant hvor Nofima får anledning til å presentere
skissene i styremøtet i januar, noe som gir styret anledning til å gi
direkte innspill. Sekretariatet legger fram utkast til utlysningstekst for
styrebehandling i januar i samme møte.

Tittel:
Føringer og søknadsprosess Nofimas
strategiske programmer 2021-2024

FFL
Saks nr.:
19/1826 Doknr

Forskningsrådets system benyttes som tidligere for innsending og
vurdering av søknadene og det tas sikte på å behandle søknadene i
styremøte 29. oktober.

Vedtak:

Styret slutter seg til sekretariatets forslag til føringer og
søknadsprosess for Nofimas strategiske programmer for 2021-2024.
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Sak nr.:
43/19
Behandling:
11.12.2019

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Utlysningsplan 2020

Saks nr.:
19/1826 Doknr

Møtebehandling:

Styra drøfta den framlagde utlysningsplanen, og gjorde nokre mindre
endringar.

Vedtak:

Utlysingsplan for 2020, med innarbeidde kommentarar frå styremøtet,
vart vedteken. Rammene for utlysingane kan verte justerte i samband
med utforming av utlysingstekstar.
Sekretariatet informerer aktuelle søkjarar om dei planlagde
utlysingane i 2020.
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Sak nr.:
44/19
Behandling:
11.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

Styrene gikk gjennom de innsendte søknadene til KSP- og IPNutlysningene. Styremedlemmer som representerte organisasjoner
som var oppført som samarbeidsparter i enkeltprosjekter ble vurdert
som inhabile i vurderingen av de aktuelle søknadene og deltok ikke i
behandlingen av disse.

Tittel:
Innvilgning av søknader om midler til
forskningsprosjekt med oppstart i 2020

FFL/JA
Saks nr.:
19/1826 Doknr

Søknadene ble vurdert med bakgrunn i forskningsfaglig
kvalitet/innovasjon og forskning, relevans til utlysningen, nytteverdi
for næringa 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 bakgrunn i at det i årets jordbruksoppgjør ble avsatt 10 mill.
kroner for 2020 til grøntsatsing, samt at øvrig tilgjengelige midler fra
JA kun er 2 mill. kroner, valgte styrene denne gang å se tilgjengelige
midler fra JA og FFL hver for seg, i motsetning til tidligere hvor en har
sett midlene samlet. JA-styret innvilget fire IPN-prosjekter og to KSPprosjekter som del av grøntsatsingen og FFL-styret innvilget ti KSPprosjekter og seks IPN-prosjekter.

Vedtak:
Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om forskningsmidler over
jordbruksavtalen fra 2021 og framtidige inntekter og budsjettvedtak til
Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, innvilges 12
samarbeidsprosjekter på til sammen 21 mill. kroner i 2020, og totalt
101,8 mill. kroner, og 10 innovasjonsprosjekter i næringslivet på til
sammen 16 mill. kroner i 2020, og totalt 65 mill. kroner. FFL finansierer
16 prosjekter på til sammen 25,6 mill. kroner i 2020 og 123,3 mill.
kroner totalt. JA finansierer seks prosjekter på til sammen 12,0 mill.
kroner i 2020 og 44,4 mill. kroner totalt.
Det forutsettes at tildeling er i samsvar med statsstøtteregelverkets
forutsetninger.
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Følgende prosjekter ble innvilget:
Prosjektnr.

KSP-prosjekt

Søker

Innvilget Kilde
beløp
(1000
kr.)

301428

DIGIFOOD – Transformasjon av de nordiske Rekoringene
til et digitalisert bærekraftig verdisystem for lokal mat

301834

BYPROVALUE – Multifunksjonell høyverdig soppbiomasse fra
norsk landbruks biprodukter

NMBU

7 957

303127

Norwegian Airways – Bedre bærekraft og velferd i norsk
storfeproduksjon ved reduksjon av respirasjonssjukdom og bruk
av antimikrobielle midler

VETERINÆRINSTITUTTET

8072

303525

VelKu – Bedring av dyrevelferden i melkekubesetninger gjennom
optimalisering av velferdsregistreringer for kontinuerlig bruk av
bonden selv

NMBU

6 600

302341

AlkaNor – Alkalisk korn-teknologi, økt andel norske råvarer i
rasjoner til storfe og effekt på melkeytelse, dyrehelse og utslipp av
NMBU
klimagasser

303258

NeXTim – Bedre tilpasning av timoteisorter og oppformering av
såfrø til et klima i endring ved bruk av genom-informasjon og
maskinlæring

NMBU

8 720

FFL

303545

EngProt – Fôrkonservering for prima proteinkvalitet

NMBU

10 000

FFL

301835

Bærekraftige tiltak mot rustsykdommer i hvete

NMBU

11 300

FFL

300999

END-IT – Miljøvennlig bekjemping av soppsykdommer i
drivhuskultur ved bruk av plantegenetikk og optisk
sensorteknologi

NMBU

8 000

UNIVERSITETET I
5 906
SØRØST-NORGE

7 472

FFL
FFL
FFL

FFL

FFL

FFL

302129

SUBTECH – Trefiber som alternativ til torv som vekstmedium for
ei fremtidig mer bærekraftig teknologibasert hagebruksnæring

NIBIO

6 400

JA

302722

Eple-Handling – Bærekraftig handtering av eple etter høsting

NIBIO

12 000

JA

303607

SHAPE – Innhøstingssystem for jordbær dyrket på bord i
drivhustunnel

NMBU

9 440

FFL
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IPN-prosjekt

Søker

Innvilget Kilde
beløp
(1000 kr)

309159

Velferdshøna – Økt kunnskap om dyrevelferd hos norske
verpehøns for en bærekraftig verdiskapning i norsk
eggproduksjon

ANIMALIA AS

3 250

FFL

309707

Sykdomskontroll ved hjelp av genredigering for en mer
bærekraftig husdyrproduksjon

Norsvin R&D AS 5 926

FFL

309452

Kan hanngrisproduksjon være lønnsomt for kjøttindustrien, NORTURA SA
avlsarbeidet, bønder, dyr, planeten og folk flest?

8 330

FFL

310067

Diginostics – En ny metode for diagnostisering av digital
dermatitt hos drøvtyggere

ANIMALIA AS

3 904

FFL

309640

Plasmabehandlet husdyrgjødsel. Gjødselvirkning,
miljøpåvirkning og klimagassutslipp

N2 Applied AS

7 200

FFL

309876

KORNMO – Produksjonsoptimalisering, kvalitetsstyring og
bærekraft gjennom verdikjeden for korn

FELLESKJØPET
AGRI SA

11 220

FFL

309248

Rett pollinering for auka fruktsetjing, større avling og betre NLR VIKEN
fruktkvalitet i eple

8 000

JA

309416

Dyrking av søtkirsebær i potter. Ny dyrkingsmetode for
tunnelproduksjon

RYFYLKEFRUKT 8 000
SA

JA

309500

HoldbarSjekken – Testsystem for valg av riktig emballasje til BAMA Gruppen
frukter, bær og grønnsaker for optimal kvalitet og minimalt AS
matsvinn

2 000

JA

309559

Norsk vegetar for fremtiden. Norske grønnsaker, belgvekster JÆDER ÅDNE
og korn i bærekraftige vegetarprodukter
ESPELAND AS

8 000

JA

Prosjektnr.

Landbruksdirektoratet

Sak nr.:
45/19
Behandling:
11.12.2019
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Sektor:
Tittel:
Orienteringssak - Sluttrapporter per desember
2019

FFL/JA
Saks nr.:
19/1826 Doknr

Møtebehandling:

Vedtak:

Styrene tar orientering om sluttrapportene til etterretning.
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Sak nr.:
46/19
Behandling:
11.12.2019

Sektor:

FFL/JA

Tittel:
Orienteringssaker desember 2019

Saks nr.:
19/1826 Doknr

Møtebehandling:

To datoer for styremøter i 2020 ble endret:
Januarmøtet flyttes til 31.1. og desembermøtet flyttes til 8.12.

Vedtak:

Styrene tar saken til etterretning.

Landbruksdirektoratet

Side: 12 av 12

Sak nr.:
47/19
Behandling:
11.12.2019

Sektor:

Møtebehandling:

JA-styret vurderte de tre innsendte søknadene med utgangspunkt i
fagekspertenes vurdering, nytteverdi og relevans til utlysningen.
Dette, i tillegg til den økonomiske rammen, danner grunnlaget for
styrets innvilgning.

Vedtak:

Tittel:
Innvilgning av søknader om midler til forskning
på skog og klima med oppstart 2020

JA
Saks nr.:
19/1826 Doknr

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak om forskningsmidler
over jordbruksavtalen fra 2021, innvilges 2,523 mill. kroner for 2020,
og til sammen 15 mill. kroner for hele prosjektperioden, til
samarbeidsprosjektet «Klimasmart skogbruk» i regi av Norges Miljøog biovitenskapelige Universitet.

