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HERD/ landbruk: Referat fra styremøte 
3 mai 2012, kl. 12:00 – 15:00 

 
 
 
Sted: SLF’s lokaler i Stortingsgaten 28 
Til stedet: Sissel Rogne, Ola Christian Rygh, Anne Kathrine Fossum, Kari Redse Håskjold, 
Bo Öhlmér og Unni Poulsson  
Meldt forfall: Agnar Hegrenes 
Sekretariat og referent: Thor S. Larsen 
 
1. Godkjenning av dagsorden. 
Forslag til dagsorden ble godkjent.  
 
2: Ny styrerepresentant for UD. 
Styret ønsket Unni Poulsson velkommen som ny styrerepresentant for UD. 
 
3. Referat fra styremøte 28.08.2011  
Referatet var allerede godkjent pr. e-post.  
 
4:  Nye vurderinger og prioriteringer av søknader fra annen utlysningsrunde. 
Styremøtet 25.08.2011 besluttet å søke UD om ekstrabevilgning for støtte til gode søknader, 
som ikke kunne støttes i andre utlysningsrunde på grunn av manglende midler. Søknaden ble 
sendt 13.09.2011 og ble tatt opp av styrelederen under møtet for HERDs programstyre i UD 
15.02.2012. I en e-post av 20.04.2012 ble vi meddelt at bevilgningen til HERD-programmet 
blir økt fra totalt kr. 144 mill. inntil kr. 160 mill. HERD landbruk fikk kr. 5 mill. overført fra 
HERD Maritim og dessuten en ekstrabevilgning på kr. 8 mill. slik at programmet samlet sett 
tilføres kr. 13 mill. Ny ramme for HERD landbruk blir dermed på kr. 45 mill. 
Forutsetningen er at ansvarsforholdet m.h.t. marine prosjekter ble avklart mellom HERD 
landbruk og HERD maritim. Dette er gjort.  
 
Fordi prosjekter som først får støtte i 2012 skal kunne opprettholde planlagte tidshorisonter 
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 og ble godkjent av UD/ Jens Grøndahl 
samme dag. Forutsetningen er at utbetalinger til prosjektene er avsluttet i løpet av 2014 og at 
styret er tilfreds med prosjektrapportering og -fremdrift. Styret har godkjent 
fremdriftsrapporter fra prosjekter som allerede har fått støtte fra HERD landbruk.  
 
Budsjettoversikten for HERD landbruk pr. 3 mai 2012 er som følger: Rest etter andre 
utlysning er kr. 402.225. Tilsagn fra UD om ekstrabevilgning 13 mill kr. Med fradrag av 
administrasjonsutgifter på 5%  (kr. 650.000) i h.h.til kontrakt UMB/ UD er kr. 12.752.225 
tilgjengelig for prosjekter ved ny tildeling. Det ble en diskusjon i styret om hvordan 
administrasjonsutgiftene var beregnet. Sekretariatet ble bedt om å avklare dette. Men det var 
enighet om at man kunne holde seg til en ramme på kr. 12.8 millioner ved ny vurdering av 
søknader.   
 
Det ble besluttet at det ikke skulle være en tredje utlysningsrunde. Dette fordi det ville føre til 
ytterligere forsinkelser med gjennomføring av prosjekter innen tidsrammen, men også fordi 
søknaden til UD om ekstrabevilgninger argumenterte med manglende midler til støtte av gode 
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prosjekter i andre utlysningsrunde. UD har meddelt at prosjektaktiviteter i Kroatia ikke kan 
støttes over HERD-programmet. Styret vurderte deretter prosjektsøknader ”på vent” fra andre 
utlysningsrunde, bl.a. med ny gjennomgang av fagfellevurderingene. Det ble konkludert med 
at følgende prosjekter kunne støttes:  
 
• Antioxidant Activity and Stability of Bioactive Compounds during Processing of Ceratin 

Raw Materials of Plant Origin in Bosnia and Herzegovina. 
• Evaluation of cattle welfare and housing in Bosnia and Herzegovina and establishing the 

laboratory for research in animal welfare, housing and behavior. 
• Agricultural Adaptation to Climate Change - Networking, Education, Research and 

Extension in the West Balkans. 
• Research, education and knowledge transfer promoting entrepreneurship in sustainable 

use of pastureland/grazing. 
 
Samlet søknadssum for de fire prosjektene utgjør kr. 15.185.000. Prosjektbudsjettene må 
derfor reduseres med 15% i snitt slik at samlet tildeling ikke overstiger kr. 12.8 mill. 
Prosjektansvarlige informeres også om at prosjektperioden kan utvides til utgangen av 2015 
forutsatt tilfredsstillende prosjektrapportering og  –fremdrift.  
 
Det ble besluttet at samtlige prosjekter skulle kontaktes med forespørsel om de fortsatt var 
interesserte i støtte fra HERD landbruk, og i så fall med to forbehold:  
- Revisjon av prosjektene i henhold til kommentarer og anbefalinger i fagfellevurderingene, 

med 15% reduksjon av budsjettene, men også med muligheter for utvidelse av 
prosjektperioden til utgangen av 2015.  

- Prosjektansvarlige informeres om at det ikke kan gis støtte til aktiviteter i Kroatia. 
 
5: Diskusjon om eventuell reise og besøksprogram for styret i 2012 
Det ble besluttet at styret ønsker en reise til regionen i 2012. Denne legges til uke 40 (1-7 
oktober.) Styret vil besøke prosjekter, prosjektfasiliteter og næringsmiddelbedrifter, bl.a. i 
Pristina, Banja Luka, Novi Sad og Beograd. Mensur Vegara bes om å lage et utkast til 
program. Det er også ønskelig at Mensur Vegara deltar på turen. 
 
6: Fagseminar forut for styrets reise til regionen. 
Det ble besluttet å arrangere et fagseminar etter samme opplegg som fagseminaret i 2011. 
Seminaret legges til 20 september med start kl. 10:00 og med varighet ut dagen. Under 
programstyremøtet for HERD 15.02 påtok UD seg å organisere en samling om korrupsjon. 
Styret foreslo et bidrag fra UD om dette under fagseminaret. Sekretariatet forbereder 
seminaret og sørger for invitasjoner.  
 
7: Eventuelt 
Det ble en kort diskusjon om ”mid-term review,” om det er UD eller HERD landbruk som er 
ansvarlig for dette og når det bør skje. UD betaler for dette slik at utgiftene ikke belastes 
budsjettet for HERD/ landbruk. 


