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HERD/ Agriculture.  Rapport til UD for møte 6 mars 2013.  
 
Innledning. 
Styret for HERD/ Agriculture er: 
Professor Sissel Rogne, direktør, Bioteknologinemda, Oslo (Styreleder) 
Ola Chr. Rygh, spesialrådgiver, Statens Landbruksforvaltning, Oslo 
Anne Kathrine Fossum, fungerende fylkesmann, Hedmark fylke 
Kari Dagny Redse Håskjold, selvstendig næringsdrivende, Volda 
Unni Poulsson, UD (fra mai 2012.) 
Varemedlemmer til styret er: 
Professor emeritus Bo Öhlmér, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, Sverige 
Forsker Agnar Hegrenes, Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning, Oslo 
 
Sector manager/ 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 2012, men i tillegg har det vært jevnlig kommunikasjon mellom 
sekretariatet og styret pr. e-post og telefon. Styret avholdt det årlige seminaret for 
prosjektansvarlige i Oslo 12 september 2012.  Hovedtemaene var status, framdrift og eventuelle 
avvik fra prosjektplanene, utfordringer knyttet til korrupsjon og muligheter for samarbeid 
mellom prosjektene. Prosjektansvarlige presenterte sine prosjekter, deltok aktivt under 
diskusjonene og presenterte innspill m.h.t. styrets planlagte reise for å besøke prosjekter senere 
på høsten.  

Styret ved Sissel Rogne (leder), Ola C. Rygh, Kari Redse Håskjold og Anne Kathrine Fossum 
besøkte Vest Balkan i perioden 30.09 - 05.10.2012. Styret besøkte prosjektdeltagere i Pristhina, 
Beograd, Novi Sad og Banja Luka. I tillegg deltok prosjektleder fra universitetet i Pristhina på 
møter i Beograd og partnere fra universitetet i Tuzla i Novi Sad. Dette var en krevende, men 
også meget vellykket reise idet styret fikk anledning til å studere 11 av prosjektporteføljens 13 
prosjekter og hadde en god dialog med prosjektmedarbeidere og deres institusjoner.  Se plan for 
styrets reise, vedlegg 1, for detaljer. 

Inngåtte avtaler. Navn på partner, beløp og aktivitet. 
Det har vært to utlysninger for prosjektstøtte fra HERD/ Agriculture, den første med søknadsfrist 
1.06.2010 og den andre med søknadsfrist 2.05.2011.  Den første utlysningen tok utgangspunkt i 
retningslinjer og prioriteringer ifølge programdokumentet for HERD. Ved første utlysning 
mottok styret for HERD/ Agriculture 14 søknader, hvorav fire prosjekter ble innvilget støtte etter 
at det var innhentet fagfellevurderinger og etter grundige vurderinger av andre forhold. Med det 
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disponerte styret over en rest på kr. 18.292.000 for nye prosjekter. Styret besluttet derfor en ny 
runde med utlysninger. Foruten kravet om at søknadene skulle ta stilling til samtlige strategiske 
føringer nedfelt i programdokumentet for HERD, presiserte utlysningsteksten: “The second call 
under HERD/ Agriculture will prioritise aquaculture and pastureland/ grazing, 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 kriteriene skissert i 
utlysningsteksten men også m.h.t. 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. De fleste søknadene var gode og fikk til dels meget positive 
fagfellevurderinger. De aller fleste tilfredsstilte også de andre utvalgskriteriene nevnt over.  

Med kr. 18.292.000 til rådighet kunne bare fem prosjekter støttes. Flere meget gode prosjekter 
måtte avslås fordi vi ikke hadde tilstrekkelige midler.  

Hvert prosjekt er kontraktfestet og har fått et Grant Reference number, som det vises til i 
kontrakter mellom UMB/ Noragric og prosjektansvarlige.  Støtte blir utbetalt i henhold til 
budsjetter og planer. Utbetalinger for påfølgende år forutsetter godkjenning av årsrapporter og 
regnskap i henhold til retningslinjer fastsatt av styret. Samlede prosjektbevilgninger 2010-2011 
var: 

UMB/ Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM): “Mineral improved food and feed crops 
for human and animal health.”  Partner i Norge Norges Veterinærinstitutt. Partnere på Vest 
Balkan: Faculty of Agriculture and Food Science University of Sarajevo, Faculty of Agriculture 
and Food Techology University of Mostar, Faculty of Agriculture University of Banja Luka, 
Faculty of Agriculture University of Novi Sad, Faculty of Agriculture University of Osijek, 
FAVM University of Pristhina.  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.” Partnere på Vest 
Balkan: University of Belgrade (Faculty of Agriculture and Faculty of Technology and 
Metallurgy), University of Sarajevo (Faculty of Agriculture and food sciences.) 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.” Partner på Vest Balkan: University of Sarajevo. 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 
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bacteria” Partner på Vest Balkan: University of Pristhina, Acricultural Faculty and Veterinary. 
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” Partner i Norge: Animalia – Norwegian Meat & Poultry Research Centre  
Partnere på Vest Balkan: Bosnia & Herzegovina: University of Banja Luka, Faculty of 
Agriculture, Montenegro: University of Montenegro, Biotechnical Faculty, Republic of 
Macedonia: University of Skopje Saints Cyril and Methodius, Faculty of Agricultural Science 
and Food. Bevilget kr. 5.470.000 
 
BIOFORSK, Ås: “Grassland management for high forage yield and quality in the Western 
Balkans.” Partner i Norge: UMB/ IKBM. Partnere på Vest Balkan: The Faculty of Agriculture, 
University of Banja Luka , The Faculty of Agriculture and Veterinary in Prishtina, The Faculty 
of Agriculture, University of Novi Sad.  Bevilget kr. 3.247.575 
 
BIOFORSK, Ås: “Providing genetic diversity and healthy plants for the horticulture in Bosnia 
& Herzegovina.” Partnere på Vest Balkan: University "Džemal Bijedid" in Mostar, 
Agromediterranian Faculty, Mostar , Faculty of Agriculture and Food Technology University of 
Mostar. Bevilget kr. 2.811.000. 
 
BIOFORSK, Ullensvang: “Evaluation of fruit genetic resources in Bosnia-Herzegovina with 
the aim of sustainable, commercial utilization.” Partner på Vest Balkan. University of Sarajevo, 
Faculty of Agriculture and Food Sciences. Bevilget kr. 2.658.000 
 
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST): “Development of education and transfer of knowledge in 
the area of food technology – EDUFOOD.” Partner i Norge: VRI Trøndelag. Partnere på Vest 
Balkan: University of Tuzla, Faculty of Technology (main Balkan partner) og University of Novi 
Sad, Faculty of Technology. Bosnafarm (Zada pharamaceutical) Tuzla (participate with 
equipment for analysis), Fana Srebrenik, fruit and vegetable processing factory (participating 
enterprise), Bony Tuzla, juice producing factory (participating enterprise) (not confirmation yet), 
Solana doo, Salt factory Tuzla, vegetable spices production (not confirmation yet), PMG VIP 
Gradačac, indigenous fruit processing (participating enterprise). Bevilget kr. 3.155.000 

Sum bevilgninger 2010 – 2011:        kr. 29.997.775 
Forvaltning og administrasjon, 5%  av bevilget beløp:    kr.   1.499.739 
Sum totalt:          kr. 31.497.514 
 
Styret besluttet å anmode UD om at rammen for HERD/ Agriculture ble økt for å kunne støtte 
noen flere av de gode prosjektsøknadene som var mottatt. En søknad ble sendt til UD 13.09.2011 
og i e-post av 20.04.2012 meddelte UD at HERD/ Agriculture fikk kr. 5 mill. overført fra HERD/ 
Maritim og dessuten en ekstrabevilgning på kr. 8 mill. slik at programmet samlet sett ble tilført 
kr. 13 mill. ekstra. Ny total ramme for HERD / Agriculture ble dermed på kr. 45 mill.  
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Styret vurderte deretter prosjektsøknader ”på vent” fra andre utlysningsrunde, bl.a. med ny 
gjennomgang av fagfellevurderingene. Det ble konkludert med at fire prosjekter kunne støttes, 
men med det forbehold at prosjektbudsjettene ble redusert med 15% i snitt slik at samlet tildeling 
ikke oversteg tilgjengelige midler. Samtlige fire prosjekter godtok dette. Disse er:  

UMB/ IKBM: “Antioxidant Activity and Stability of Bioactive Compounds during Processing 
of Ceratin Raw Materials of Plant Origin in Bosnia and Herzegovina.” Partner på Vest Balkan: 
University of Sarajevo, Faculty of Agriculture and Food Sciences. Bevilget kr. 3.239.000 
 
Høgskolen i Hedmark: “Evaluation of cattle welfare and housing in Bosnia and Herzegovina 
and establishing the laboratory for research in animal welfare, housing and behavior.” Partner i 
Norge: UMB/ IHA. Partner på Vest Balkan: University of Banja Luka, Faculty of Agriculture. 
Bevilget kr. 1.580.000 
 
UMB/ Noragric: “Agricultural Adaptation to Climate Change - Networking, Education, 
Research and Extension in the West Balkans.” Partner i Norge: UMB/ IPM. Partnere på Vest 
Balkan: University of Sarajevo, Faculty of Agriculture and Food Science, University of Novi 
Sad, Faculty of Agriculture, University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, University of 
Belgrade/  Faculty of Agriculture.  Bevilget kr. 3.655.000 
 
UMB/ Noragric: “Research, education and knowledge transfer promoting entrepreneurship in 
sustainable use of pastureland/grazing.”  Partnere på Vest Balkan: University of Mostar/ Faculty 
of  Agrioculture and Food Technology, University of Banja Luka/ Faculty of Agriculture, 
University of Belgrade/ Faculty of Agriculture, University of Belgrade/ Faculty of Veterinary 
Medicine. Bevilget kr. 4.559.000 
 
Med dette består den samlede prosjektporteføljen under HERD/ Agriculture av 13 prosjekter 
Detaljert informasjon om prosjektene kan lastes ned fra 
http://www.umb.no/noragric/article/herd-approved-applications-and-presentations  

 
Fordelingen av bevilgninger for HERD/ Agriculture er nå som følger: 
Prosjektbevilgninger 2010 – 2011, til sammen  kr.  29.997.775 
Nye prosjektbevilgninger 2012, til sammen   kr.  13.033.000 
Sum prosjektbevilgninger:     kr.  43.030.775 
Tilgjengelig for forvaltning og administrasjon: kr.    1.969.225  
Sum:       kr.  45.000.000 

Styret bestemte at rapporteringen for 2011 skulle være enkel, med rapportering om eventuelle 
avvik fra planer og budsjetter, uforutsette utfordringer og hva som eventuelt kan forbedres. 
Prosjektrapporter med regnskap for ni prosjekter forelå ved utgangen av februar 2012 og ble 
godkjent.  
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Rapportering for 2012 blir mer omfattende for de ni prosjektene som hadde fått støtte inntil 
2012.  De fire prosjektene som mottok støtte i 2012 har bare så vidt kommet i gang og har enkel 
rapportering i år. Samtlige rapporter med regnskapsoversikter skal foreligge 11 mars 2013.  

For at prosjekter som ikke fikk støtte før i 2012 skal kunne opprettholde planlagte 
framdriftsplaner er det viktig at prosjektperioden kan forlenges med sluttrapportering ved 
utgangen av 2015. Dette ble tatt opp med UD i form av en e-post 2.05.2012 og ble godkjent av 
UD samme dag. Forlengelsen er gjort gjeldende for samtlige prosjekter. Forutsetningen er at 
utbetalinger til prosjektene avsluttes i løpet av 2014 og at styret er tilfreds med 
prosjektrapportering og -framdrift.  

Erfaringer med planlegging, gjennomføring og etterprøving av prosjektene. 
Styret og sekretariatet har gode erfaringer med måten vi organiserer programmet på med jevnlige 
styremøter, regelmessig kommunikasjon pr. e-post og telefon og med fellesmøter for prosjektene 
for å styrke samarbeidet.  

Erfaringer med programmodellen, styret og administrasjon. 
Styret for HERD / Agriculture har hatt et krevende arbeid og stor arbeidsbelastning med 
prosjektvurdereringer, forberedelser til og gjennomføring av fagseminarer og ikke minst med 
gjennomføring av besøksreiser til regionen fordi styret ville besøke flest mulig prosjekter. Styret 
har også hatt nyttige møter med ledelsen ved institusjonene som huser prosjektene våre og med 
norske ambassader. Både under møtene og i etterkant av reisene har styret gitt tilbakemeldinger i 
form av vurderinger av prosjektene og råd til prosjektledere og prosjektmedarbeidere for videre 
planlegging og for rapportering.  

Prosjektporteføljen under HERD/ Agriculture er langt den største av samtlige HERD-
sektorprogrammer. Styret har uttrykt bekymring over sekretariatets sårbarhet på grunn av 
begrenset kapasitet. Vurderinger av prosjektframdrift, avvik, regnskap m.m. er krevende 
oppgaver, og mye arbeid med dette har også falt på styrets medlemmer. Sekretariatets kapasitet 
og kontinuitet m.h.t. løpende oppgaver må derfor sikres bedre og kunnskap til språk og lokale 
forhold må også styrkes. UMB/ Noragric arbeider med denne saken og forsøker å finne løsninger 
innenfor de begrensinger som er satt m.h.t. midler avsatt for koordinering og administrasjon.  

Erfaring med samarbeidet med UD. 
Samarbeidet med UD har fungert meget godt fra oppstarten. Anette Bull som var UDs 
styremedlem fram til 2011 var meget dyktig og profesjonell og bidro stadig med positive innspill 
og nyttige avklaringer og råd. Bulls arbeid var viktig for å få programmet HERD/ Agriculture 
opp og stå. Tove Kvil i Norad overtok Annette Bulls styreplass inntil mai 2012 da Unni Poulsson 
(som dessverre har vært langstidssykemeldt) ble UDs representant i styret. Både styret og 
sekretariatet mener det er meget nyttig og viktig at UDs representant deltar aktivt i arbeidet for 
HERD/ Agriculture, og håper på aktivt deltagelse i det videre arbeidet med programmet. 



6 

 

Styret ønsker å gjennomføre en ”mid-term review” for HERD. Siden det er UD som betaler for 
denne, ønsker vi en snarlig dialog om gjennomføringen for eksempel hvem skal bestemmer 
hvem som skal gjennomføre denne evalueringen, skrive ”Terms of Reference” m.m. Styrets 
observasjoner fra reisene til Vest Balkan i 2012 og 2013 kan være nyttige for de som skal 
gjennomføre dette. 

Forslag til justering eller endring av programmet. 
Styret ønsker å arrangere en konferanse i regionen for prosjektene som har fått støtte under 
HERD/ Agriculture, f.eks. med vekt på kompetanseoverføring for landbruksorganisasjoner og 
lokalt næringsliv, og/eller om kvalitet og hygiene i landbruket. En slik konferanse kan for 
eksempel holdes i regionen samtidig med ”mid term review.” Dermed kan teamet som skal 
gjennomføre evalueringen få gode oversikter over prosjektenes planer og framdrift med 
anledning  til å møte mange prosjektmedarbeidere. Dersom en slik konferanse skal kunne 
gjennomføres må det stilles friske midler til rådighet.  

Som nevnt over må sekretariatets administrative kapasitet samt kunnskap til språk og lokale 
forhold styrkes. Sekretariatet arbeider med saken og vil fremme forslag i nær framtid. 
 
Oslo/ Ås 3 mars 2013 
 
 
 
Sissel Rogne 
Styreleder HERD/ Agriculture    Thor S. Larsen 
(sign)        Sector Manager/ sekretariat 
        HERD/ Agriculture 
        (sign) 


