
1 

 

HERD/ landbruk.  Kort rapport til UD for møte 15 februar 2012.  
 
Innledning. 
Styret for HERD/ Agriculture er: 
Professor Sissel Rogne, direktør,/ Bioteknologinemda, Oslo (Styreleder) 
Ola Chr. Rygh, direktør, Statens Landbruksforvaltning, Oslo 
Anne Kathrine Fossum, fungerende fylkesmann, Hedmark fylke 
Kari Dagny Redse Håskjold, selvstendig næringsdrivende, Volda 
Annette Bull, UD (til sommeren 2011) 
Tove Kvil, Norad, Oslo (fra sommeren 2011) 
Varemedlemmer til styret er: 
Professor Bo Öhlmér, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige 
Forsker Agnar Hegrenes, Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning 
Sekretariatet er lagt til UMB/ Noragric v. Thor S. Larsen, e-post thor.s.larsen@umb.no  
 
Det er opprettet en hjemmeside for HERD/ agriculture under 
http://www.umb.no/noragric/article/higher-education-research-and-development-in-the-western-
balkans  
 
Styrets arbeid. 
Det ble avholdt tre styremøter i 2010 og fire i 2011. Styret avholdt et seminar for 
prosjektansvarlige 27 september 2011. Temaet var prosjektenes status og framdrift. 
Prosjektansvarlige presenterte sine prosjekter, diskuterte muligheter for samarbeid og kom med 
innspill m.h.t. styrets planlagte besøksreise senere på høsten.  
 
Styret, ved Sissel Rogne, Ola Chr. Rygh, Anne Kathrine Fossum og Dr. Bo Öhlmér besøkte 
Sarajevo og Mostar i perioden 04-07 oktober 2011, for å møte prosjektansvarlige og – 
medarbeidere samt den norske ambassaden i Sarajevo. Noragric v. Dr. Mensur Vegara var 
ansvarlig for praktiske forhold m.h.t. reiser og møteprogram. Styret konkluderte med at dette var 
meget vellykket tur. Folk snakket sammen på tvers av prosjektene og innså nytten i å møtes. 
Møter med de som er direkte involvert i prosjektene ble prioritert og det er ønsker om igjen å 
møte miljøene i Mostar samt noen andre. Styret vil ha et oppfølgingsmøte neste år (uke 40).  Nye 
besøksreiser bør da være 2-delt: En felles del med prosjektoppdatering og diskusjoner og deretter 
en del for tematisk oppdeling. Styret ønsker også diskusjoner om markedsanalyser og beskyttelse 
av tradisjonsmat samt turisme på neste møte. 
 
Liste over inngåtte avtaler. Navn på partner, beløp, tidsramme, aktivitet. 
Det har vært to utlysninger for prosjektstøtte fra HERD/ Agriculture. Den første utlysningen tok 
utgangspunkt i retningslinjer og prioriteringer ifølge programdokumentet for HERD. Ved første 
utlysning mottok styret for HERD/ landbruk 14 søknader, hvorav fire prosjekter ble innvilget 
støtte etter at det var innhentet fagfellevurderinger og etter grundige vurderinger av andre 
forhold. Med det disponerte styret over en rest på kr. 18.292.000 for nye prosjekter. Styret 
besluttet derfor en ny runde med utlysninger med en presisering av utlysningsteksten: “The 
second call under HERD/ Agriculture will prioritise aquaculture and pastureland/ grazing, 

mailto:thor.s.larsen@umb.no
http://www.umb.no/noragric/article/higher-education-research-and-development-in-the-western-balkans
http://www.umb.no/noragric/article/higher-education-research-and-development-in-the-western-balkans


2 

 

knowledge transfer from academic institutions towards farmers and farmers’ organisations, 
economy and markets (value chains; “from farm to fork”), entrepreneurship and user aspects…” 

Styret mottok 16 søknader etter andre utlysning, på til sammen kr. 73.414.000. Samtlige 
søknader ble sendt til fagfellevurderinger og søknadene ble også vurdert etter andre kriterier: 
Fordeling av søknadsmidler mellom Norge og samarbeidspartnere på Vest Balkan, bidrag med 
egne midler, lønnsbudsjettets andel av søknadsbudsjettet, tilknytning til næringslivet, andel av 
budsjettet for utdannelse og kompetanseutvikling m.m. Dessuten ble det krevet at søknadene 
skulle ta stilling til samtlige strategiske føringer nedfelt i programdokumentet for HERD. 

De fleste søknadene var gode og fikk til dels meget positive fagfellevurderinger. De aller fleste 
tilfredsstilte også de andre utvalgskriteriene nevnt over. Men styret hadde bare kr. 18.292.000 til 
rådighet og endte derfor opp med å støtte bare fem prosjekter. Flere meget gode prosjekter måtte 
avslås fordi vi ikke hadde tilstrekkelige midler. Styret besluttet derfor å anmode UD om at 
rammen for HERD/ landbruk økes med ekstra bevilgning på kr. 20 millioner til støtte for gode 
prosjekter som ikke nådde opp i annen utlysingsrunde, ene og alene på grunn av manglende 
midler. Brev om dette er sendt til UD. 

Tilsammen 9 prosjekter har dermed fått støtte over HERD/ agriculture ved styrevedtak i 2010 og 
2011. Hvert prosjekt har fått et Grant Reference number, som det vises til i kontrakter mellom 
UMB/ Noragric og prosjektansvarlige. Vedlegg 1.  Støtte er utbetalt for første år (2010 eller 
2011)  i henhold til budsjetter ifølge kontraktene. Utbetalinger for påfølgende år forutsetter 
godkjenning av årsrapporter i henhold til retningslinjer fastsatt av styret.  

Samlede prosjektbevilgninger er: 

UMB/ Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM): “Mineral improved food and feed crops 
for human and animal health.” Bevilget kr. 4.704.000 
 
UMB/ Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM): “The use of natural zeolite clinoptilolite) 
for the treatment of farm slurry and as a fertilizer carrier.” Bevilget kr. 3.843.200 
 
UMB/ Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM):  ”Manufacture of Traditional B&H 
Cheeses with Selected Indigenous Bacterial Cultures and Technological Parameters as Basis For 
Industrial Production.” Bevilget kr. 1.935.000 
 
UMB/ Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM): “Study of the microbiological flora of 
milk and dairy products in Kosovo: with emphasis on pathogenic bacteria and lactic acid 
bacteria” Bevilget kr. 2.174.000 
 
UMB/ Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM): “Comparison of lamb carcass and meat 
quality of breeds in Western Balkan and Norway achieving improved palatability, sale and 
sustainability” Bevilget kr. 5.470.000 
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BIOFORSK, Ås: “Grassland management for high forage yield and quality in the Western 
Balkans.” Bevilget kr. 3.247.575 
 
BIOFORSK, Ås: “Providing genetic diversity and healthy plants for the horticulture in Bosnia 
& Herzegovina.” Bevilget kr. 2.811.000 
 
BIOFORSK, Ullensvang: “Evolution of fruit genetic resources in Bosnia-Herzegovina with the 
aim of sustainable, commercial utilization.”Bevilget kr. 2.658.000 
 
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST): “Development of education and transfer of knowledge in 
the area of food technology – EDUFOOD.” Bevilget kr. 3.155.000 
 
Sum bevilgninger 2010 – 2014:        kr. 29.997.775 
Forvaltning og administrasjon, 5%  av bevilget beløp:    kr.   1.499.739 
Sum totalt:          kr. 31.497.514 
 
Styret har bestemt at rapporteringen for 2011 skal være enkel, med rapportering om eventuelle 
avvik fra planer, «lessons learned,» uforutsette utfordringer og hva som eventuelt kan forbedres. 
Frist for rapportering for 2010-2011 er satt til utgangen av februar 2012. 
 
Detaljert informasjon om prosjektene kan lastes ned fra 
http://www.umb.no/noragric/article/herd-approved-applications-and-presentations  
 
 
Erfaringer med planlegging, gjennomføring og etterprøving av samarbeidsprosjektene. 
Styret og sekretariatet har gode erfaringer med dette. Det har vært en jevn og tett dialog mellom 
styret og sekretariatet helt siden oppstarten og en tilsvarende god dialog mellom sekretariatet og 
prosjektansvarlige.  
 
Erfaringer med programmodellen, styret og administrasjon. 
Dette har fungert bra. Ingen bemerkninger. 
 
Erfaring med samarbeidet med UD. 
Samarbeidet med UD har fungert meget godt i den tiden UD var representert i styret ved Annette 
Bull, fram til sommeren 2011 da hun begynte i en ny stilling ved ambassaden i Mosambik. 
Anette Bull var et dyktig og meget profesjonelt medlem av styret, som stadig bidro med positive 
innspill og nyttige avklaringer og råd når det var nødvendig. Vi har også hatt mange uformelle 
og viktige kontakter og konsultasjoner med UDs Vest Balkan seksjon. 
 
Etter at Annette Bull sluttet som styremedlem har imidlertid samarbeidet vært mindre aktivt. 
Tove Kvil i Norad ble oppnevnt som nytt styremedlem etter at Annette Bull gikk over i ny 
stilling, men hun har aldri deltatt på noen styremøter og har aldri besvart eller kommentert noen 
e-post henvendelser. Ifølge en uformell samtale som sekretariatet har hatt med Tove Kvil hevder 
hun at hun ikke har oppfattet seg selv som styremedlem i HERD/ agriculture. Dette bør avklares 
snarest mulig.  
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Forslag til justering eller endring av programmet. 
HERD /agriculture har ingen forslag til endring av HERD-programmet. Men vi minner om vår 
søknad om en ekstra bevilgning på NOK 20 mill som kan gjøre det mulig å støtte mange gode 
prosjektforslag som ikke nådde opp i andre utlysningsrunde – simpelthen fordi vi manglet 
midler. 
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Vedlegg 1. 
Contract between 

Xxx 
and 

UMB/ Noragric, on behalf of the HERD/ Agriculture Board 
on 

Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) in the Western 
Balkans: HERD/ Agriculture 

 
 
 
 
Preamble 
This Contract governs the funding and implementation of the project xxx. The Contract is 
between: 
1. The Norwegian University of Life Sciences (UMB)/ Noragric, which is the Secretariat for 

HERD/ Agriculture and acting on behalf of its Board, and  
2. Xxx, which is the applicant and which has the administrative responsibilities for the project. 

Xxx is the project leader and coordinator for the project. 
 

The project has been given the archive number xxx and project reference number xxx. You are 
requested to quote this in all future correspondence. Xxx shall inform cooperating Partner 
institutions of the content of this Contract. 

 Implementation. 
Xxx has the overall responsibility for the implementation of the project in line with the HERD 
Programme Document and the project application descriptions and associated budgets submitted. 
Xxx and cooperating Partners shall jointly implement the activities as described in the project 
application.  
 
Duration. 
The Grant for the project has a tentative implementation period from 2011 to 2014.  
 
Financial disbursements. 
The project has been approved by the HERD/ Agriculture Board with a provisional total Grant  
allocation of NOK xxx for the Project period as of the table below (in thousands.) 

 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Total 

xxx xxx xxx xxx xxx  
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Allocations to the project will be provided by UMB/ Noragric on behalf of the HERD/ 
Agriculture Board to Xxx. Upon receiving a copy of this Contract and with an invoice from the 
Xxx, both signed by the Head of the institution, UMB/ Noragric will deposit the Grant allocation 
for the first year to xxx designated bank account. Further disbursement of Grant allocations will 
take place when satisfactory reporting has been received.  
 
Up to 7,5% of the Grant may be used to cover administrative costs according to the approved 
budget, bank fees and auditing expenses included. 
 
If not otherwise agreed, accrued interest and unused funds exceeding a total of NOK 1000 should 
be deposited in xxx bank account at the end of the Contract period and according to instructions 
under xxx. The credit transfer is to be marked “Accrued interest/Unused funds” and with 
reference to archive number xxx and the project Grant reference number. Interest and unused 
funds are to be specified. 
 
Reporting. 
All Partners shall contribute to the reporting as requested and agreed with the project leader/ 
coordinator. Xxx has the overall responsibility to comply with reporting requirements, including 
audited expenditure reports, as follows: 
• Interim Project Reports as and when required by the HERD/ Agriculture Board 
• Annual Project Report 
• Final Project Report 
 
The Annual Project Report is to be submitted to HERD/ Agriculture Board via UMB/ Noragric 
at the end of February each year, in accordance with guidelines and formats for annual reporting 
as requested by the HERD/ Agriculture Board. A Final Project Report is to be submitted within 
three months after the termination of the Project.  
 
In executing this Contract the Parties declare to counteract corrupt practices. Further, they 
declare not to accept, either directly or indirectly, any kind of offer, gift, payments or benefits 
which would or could be construed as illegal or corrupt practice. The Parties shall immediately 
inform each other of any indication of corruption or misuse of resources related to the Contract. 
 
UMB/Noragric may cancel this Contract with immediate effect if it determines that corrupt or 
fraudulent practices were engaged in by representatives for the Grant Recipient during execution 
of this Contract, without the Grant Recipient having taken timely and appropriate action 
satisfactory to UMB/Noragric. 
 
Amendments and termination. 
This Contract can only be modified on the basis of a written agreement between the Contracting 
Parties signed by the authorized representatives of each Party. Any deviation from the activities, 
time frame and/or budget specified in the approved project document is to be brought to 
UMB/Noragric’s attention immediately. Any substantial changes to the project are subject to 
approval by MFA. Furthermore, change of project coordinator, and force majeure shall be 
regarded as a substantial change/deviation. 
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Each Party may terminate this Contract by giving three months’ written notice to the other Party, 
with copy to the HERD/ Agriculture Board via UMB/ Noragric. Upon receipt of such notice, 
both Parties shall exert their best efforts to bring the work to an end in a rapid, orderly and 
economic sound manner, and will deliver to each other any plans or documents completed as part 
of this Contract. 
 
Any dispute over this Contract shall be governed by Norwegian law.  
 
This Contract is issued in two originals, one for each of the Parties. This Contract shall enter into 
force when signed by both Parties. 
 
 
Place and date       Place and date 

 

………………………………                  ………………………………….                        

Department of International Environment  
and Development Studies/ Noragric 
P.O. Box 5003 
N-1432 Aas, Norway 


