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HERD/ landbruk: Referat fra styremøte 
19 desember 2012, kl. 09:00 – 11:30 

 
 
Sted: SLF’s lokaler i Stortingsgaten 28 
Til stedet: Sissel Rogne, Anne Kathrine Fossum, Ola Christian Rygh, Kari Redse Håskjold og 
Agnar Hegrenes. 
Meldt forfall: Unni Poulsson, og Bo Öhlmér 
Sekretariat og referent: Thor S. Larsen 
 
Dagsorden var i henhold til forslag fra sekretariatet i e-post av 2. desember 2012:  
 
1. Kommentarer til/ godkjenning av utkast til referat fra styremøtet 22 november 2012. 

Vedtak: 
 

Utkastet til referat ble godkjent. 

2. Styrking av sekretariatet.  
Styret har uttrykt bekymring over sekretariatets sårbarhet og begrensede kapasitet. 
Sekretariatets manglende deltagelse på styrets studiereiser til Vest Balkan har svekket 
avvikling og besøksprogram og gitt styret mye ekstraarbeid. I fravær av sekretariatet har 
vurderinger av prosjektprogresjon og -avvik falt på styrets medlemmer. Denne saken ble 
også diskutert under styremøtet 22.11.2012 da man ble enige om at sekretariatet skulle 
undersøke tilgjengelighet av nødvendig kompetanse og assistanse, både i Norge og på 
Vest Balkan. Sekretariatet har allerede gjort noen henvendelser om dette og følger opp og 
rapporterer til styret.  
Vedtak:

 

 Styret anmoder Noragric om at Sekretariatet for HERD/ landbruk  må organiseres 
slik at kapasitet og kontinuitet m.h.t. løpende oppgaver sikres bedre. Sekretariatets 
kunnskap til språk og lokale forhold må også styrkes. Sekretariatet skal særlig benytte 
ambassadene i Kosovo og Beograd for å få råd derfra. 

3. Vurdering av fortsatt støtte til prosjektet “Research, education and knowledge 
transfer promoting entrepreneurship in sustainable use of pastureland/grazing.”  
Under besøksreisen til regionen 01.10 - 05.10 2012 ble styret informert om at 
samarbeidspartnerne fra Pristina har trukket seg. Denne informasjonen forelå allerede 
10.09, men hverken styret eller sekretariatet var blitt informert. I brev av 3 desember ble 
prosjektlederen bedt om å orientere styret med kopier av brev og annen korrespondanse 
som kunne belyse denne saken. Styret ville også vite om det var andre medarbeidere i 
Kosovo som kunne overta som samarbeidspartnere og hvilke konsekvenser dette kunne få 
for prosjektet og prosjektbudsjettet. Svar fra prosjektlederen forelå i form av e-post med 
vedlegg den 06.12.  
Vedtak:

 

 Styret vektlegger at HERD-programmet skal styrke forbrødring og samarbeid 
over landegrensene på Vest Balkan. Prosjektlederens redegjørelse var ikke 
tilfredsstillende, bl.a. m.h.t. alternativer til samarbeidspartnerne i Pristina og følgelig ikke 
i tråd med programmets mandat. Styret besluttet at prosjektet stoppes. Det skal ikke 
foretas ytterligere utbetalinger av prosjektmidler. Prosjektlederen skal avlegge sluttrapport 
og regnskap innen 30.01.2013. Sekretariatet skriver til prosjektlederen og informerer om 
denne beslutningen. 

Styret diskuterte hvordan midler som nå blir tilgjengelige best kan brukes. Noen elementer 
i dette prosjektet kan muligens overføres til andre prosjekter under HERD/ landbruk. 
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Alternativt kan man tenke seg at midler fra prosjektet benyttes til en konferanse i regionen 
for prosjektene som har fått støtte under HERD/ landbruk, f.eks. med vekt på 
kompetanseoverføring for landbruksorganisasjoner og lokalt næringsliv, og/eller om 
kvalitet og hygiene i landbruket.  Det bør også sette til side en reserve for prosjekter som 
fikk budsjettkutt under 3. utlysingsrunde (nå 3 prosjekter) dersom det skulle bli 
behov. Vedtak:

 

 Budsjettmidler avsettes for en konferanse i regionen. Sekretariatet tar 
kontakt med institusjoner som allerede har erfaring med slike konferanser (SIU og NFR), 
om praktiske detaljer og kostnadsnivå og utarbeider deretter et brevkonsept for 
prosjektlederne om en slik konferanse. Det settes også av en reserve for prosjekter som 
har fått budsjettkutt. Styret kommer tilbake til dette senere, f.eks. i forbindelse med 
rapportering for alle prosjekter i slutten av februar 2013.  

4. Vurdering av støtte til prosjektet “Evaluation of cattle welfare and housing in Bosnia 
and Herzegovina and establishing the laboratory for research in animal welfare, 
housing and behavior.”  
I den opprinnelige søknaden var prosjektledelsen lagt til UMB/ IHA ved professor Knut E. 
Bøe. På grunn av stor arbeidsbyrde har professor Bøe foreslått at prosjektledelsen 
overføres til Høgskolen i Hedmark v. Lars Erik Ruud og med Fred Johnson som ansvarlig 
på vegne av Høgskolen. Revidert prosjektsøknad ble sendt styret med e-post 24 oktober 
2012.  
Vedtak: 

 

Den reviderte prosjektsøknaden godkjennes. Styret setter pris på at professor 
Knut E. Bøe skal assistere høgskolen og den nye prosjektledelsen der. Styret godkjenner 
også at lokale medarbeidere er blitt erstattet på en tilfredsstillende måte.  

5. Eventuelt: 
• Studiebesøket til regionen 01.10 - 05.10. 2012. Styrets kommentarer i form av et notat 

kan være nyttig både for prosjektlederne når de skal skrive årsrapport og også for 
de som skal gjennomføre «mid term review» for HERD/ Landbruk. 
Vedtak:

 

 Sekretariatet bearbeider styrets notat slik at prosjektlederne kan ta hensyn til dette 
når de skriver årsrapporter. Sissel Rogne sjekker med prosjektleder Tore Krogstad (The 
use of natural zeolite (elinoptilolite) for treatmenet of farm slurry and fertilizer carrier) 
m.h.t. grunnforskningsandelen og hva som skal være den praktiske effekten av dette 
prosjektet.  

•  «Mid Term Review.»  
Vedtak:
 

  Sekretariatet kontakter UD for å finne ut når «mid term review» skal finne sted. 

•  
     

Neste styremøte.  
Vedtak:

     dvs. i siste halvdel av mars 2013, men helst etter påsken. Sekretariatet foreslår en konkret 
  Neste styremøte avholdes når årsrapporter og regnskap foreligger og er vurdert,  

     dato. 
 
•  Neste besøk til regionen.  

Vedtak: 

 

 Neste besøk legges til uke 40 2013. Det avholdes en konferanse for prosjektene 
på et sted hvor alle prosjektdeltagere kan delta. Sekretariatet sjekker ut hva som er mest 
praktisk i forhold til deltagelse og styrets videre besøk i bl.a Mostar, Sarajevo og evt. 
Tuzla. 

 


