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HERD/ landbruk: Referat fra styremøte 

25 januar 2011, kl. 08:30 – 12:00 
 

Sted: SLF’s lokaler i Stortingsgaten 28 

Til stedet: Sissel Rogne (til kl.10:00), Ola Christian Rygh, Annette Bull, Anne 

Kathrine Fossum, Agnar Hegrenes, Bo Öhlmér. 

Meldt forfall: Kari Redse Håskjold  

Sekretariat og referent: Thor S. Larsen 

 

 

1. Godkjenning av dagsorden. 

Forslag til dagsorden ble godkjent med to tillegg: Behandling av klage over 

avslaget på søknad nr. 7 samt behandling av søknadene 8 og 9 som er ”på vent.” 

 

2. Referat fra styremøte 23.11.2010 

Referatet ble godkjent. 

 

3. Behandling av klage over avslaget på søknad nr. 7 ”Agricultural adaptation 

to climate change – education, and research and networking in western 

Balkan” v. professor Bishal Sitaula.   

Klagen fra professor Bishal Sitaula ble oversendt til styremedlemmene med e-post 

av 20.01. Styret mener at det fortsatt mangler informasjon om hvordan prosjektet 

kan gjennomføres og om tilknytning til næringslivet. Søker svarer fortsatt ikke 

tilfredsstillende m.h.t. programmets målsettinger og søknaden er fortsatt 

ufokusert. Prosjektsøknaden og klagen mangler redegjørelser for 

forskningsproblematikk og har ingen tilfredsstillende redegjørelser om 

kunnskapsoverføring. Klagen har en påstand om at en person ”with possible 

conflict of interest” kan ha bidratt til avslaget. Styret minner om at vedkommende 

det siktes til allerede på første styremøte forlot sekretariatet og ikke har hatt noen 

befatning med behandling av søknadene. Klagen bemerker at man, i motsetning til 

andre søkere, ikke ble gitt anledning til nærmere forklaringer og presisering av 

prosjektforslaget. Styret minner om at denne anledningen bare gjaldt søknader der 

styret var i tvil eller når styret ville innhente fagfellevurderinger. Søknader der 

styret på et tidlig tidspunkt var innstilt på avslag fikk ikke denne anledningen.  

Styrets avslag begrunnes også med en totalprioritering av begrensede 

programmidler (32 mill NOK mot et samlet søknadsbeløp på 62 mill. NOK.) 

Styret opprettholder avslaget. Annette Bull sjekker saksgangen og orientere 

sekretariatet. Sekretariatet utarbeider deretter et utkast til svarbrev til klager som 

skal forelegges styret via e-post.    

 

4. Behandling av søknadene 5, 6, 12 og 14 "på vent."  

Fagfellevurderingene av de fire prosjektene ble oversendt styret med e-post 

30.12.2010 og 04.01.2011. Kari Redse Håskjolds kommentarer ble oversendt 

styret med e-post 21.01.   

 

Sekretariatet hadde sendt over fagfellevurderingene for prosjekt 12, 

“Implementation of modern teaching and research methodology in the aquaculture 

sector in B&H2” og prosjekt 14 “Potential mechanisms to increase shrub intake 

while sustaining livestock produktion in Mediteranean ecosystems” til 

prosjektansvarlige for at disse skulle få anledning til å kommentere disse. Det ble 
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bemerket at dette ikke var avklart med styret i forkant, men Styret fant dette 

nyttig. 

 

Vedrørende prosjekt 12: Behovet for laboratorium og laboratorieutstyr er fortsatt 

uavklart. Det foreligger ingen avklaring m.h.t. fagfellevurderingens kommentar til 

manglende redegjørelse hvordan utdanning og styrking av institusjoner skal skje. 

Prosjektsøknaden er for lite konkret m.h.t. kompetanseutvikling vis a vis 

næringslivet.  

 

Vedrørende prosjekt 14: Styret har diskutert den ved flere anledninger. 

Fagfellevurderingen har de samme kommentarene som styret og søkers 

kommentarer  bidrar ikke med avklaring på viktige punkter. Selv om prosjektet 

kan ha stor overføringsverdi for bønder og relevante institusjoner, er prosjektet 

fremdeles uklart på viktige punkter. Bemerkninger fra styret som er blitt 

formidlet til prosjektansvarlige, er fremdeles ikke kommentert av søkerne. 

Søknaden burde også inneholdt en sammenstilling av resultater fra tidligere 

relevante undersøkelser og prosjekter.  

 

Søknad 12 og 14 avslås. Men styret bemerker at søknadenes temaområder er 

viktige. Ved en ny utlysning om prosjektstøtte for HERD/ landbruk med 

presisering av temaområder (se under) bør de prosjektansvarlige oppfordres til å 

søke på nytt.  

   

Sissel Rogne forlot deretter møtet og Anne Kathrine Fossum, overtok 

møteledelsen.  

 

Fagfellevurderinene av søknad nr 5: “Evaluation of fruit genetic resources in 

Bosnia-Herzegovina with the aim of sustainable, commercial utilization”og 

søknad nummer nr. 6: “Providing genetic diversity and healthy plants for the 

horticulture in Bosia & Herzegovina” er positive. Søknadene innvilges. Søkerne 

anmodes om å ta hensyn til fagfellevurderingene og om å samarbeide (de har 

allerede sagt seg enige i det). Søkerne skal utarbeide retningslinjer for samarbeid 

som skal forelegges styret. Sekretariatet sender bevilgningsbrev og kontrakt. 

Fagfellevurderingene vedlegges.  

 

5. Behandling av søknadene 8 og 9 ”på vent.” 

Styremøtet 23.11.2010 besluttet at søknad nr. 8 ”Development of education and 

transfer of knowledge in area of food technology” og søknad nr. 9  “Effects of the 

raw material systematization and process development on the quality and 

utilization of the concentrated feed for land mono-gastric animals in B&H” skulle 

vurderes på nytt.  Styrets bemerkninger til søknadene er formidlet i brev til 

prosjektansvarlige av 17.12.2010, men er ikke besvart eller kommentert. 

Sekretariatet har også formidlet muntlig til prosjektansvarlig for prosjekt 8, 

styrets bemerkninger ifølge brevet av 17.12.2010. Dette er heller ikke besvart.  

Begge søknadene avslås, men søkerne gjøres oppmerksomme på at det vil bli en 

ny utlysningsrunde.  

 

6. Ny utlysning. 

Det ble besluttet at HERD/ landbruk skal utlyses på nytt. Teksten skal bygge på 

programnotatet for HERD samt noen viktige prioriteringer: 
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 Kunnskapsoverføring. 

 Økonomi og marked (verdikjeder – fra jord til bord.) 

 Entreprenørskap. 

 Vektlegging av brukeraspekter 

 Viktige temaområder er akvakultur og beitebruk. 

 

Teksten skal være klar til utlegging senest 1 mars og utkast til tekst bør derfor 

sendes styret senest 15 februar. Søknadsfrist er 1 mai. Alle søknader sendes 

deretter til fagfellevurdering med frist 1 juni. Bo Öhlmér assisterer sekretariatet 

med å identifisere fagfelle-kandidater. Anmodning om fagfellevurderinger skal 

ha bestillinger som er så klare som mulige og skal honoreres etter vanlige satser, 

for eksempel slik det praktiseres av NFR. Sekretariatet lager innstilling til styret 

på alle prosjekter som sendes styret senest 10 juni som er en uke før neste 

styremøte. Innstillingen skal vurdere søknadene i lys av programdokumentet og 

styrets prioritering av tema samt fagfellevurderingene. Innstillingen skal 

inneholde en rangering av søknadene. Styrets vedtak om støtte skal baseres på 

sekretariatets innstilling.  

 

Styret diskuterte mulighetene for å nå flest mulig potensielle søkere. I tillegg til 

utlysning på UMBs hjemmesider og e-post til nettverk i inn- og utland bør man 

undersøke muligheter med kort informasjon via andre hjemmesider, for eksempel 

NFR og SIU. UD vil også informere via nettet. 

 

7. Planlegging av besøk til regionen. 

Det ble vedtatt at reisen til regionen skulle utsettes til oktober.  Aktuelle uker er 

39, 40 og 41, avhengig av hva som passer best for styret samlet sett og med 

arbeidsdager onsdag til fredag. Dette bl.a. fordi prosjektaktivitetene ikke kommer 

i gang før i løpet av 2011. Styret ønsker å besøke prosjekter som får støtte, ønsker 

møte med den norske ambassaden og andre relevante institusjoner og vil gjerne 

besøke bønder og industrianlegg, alt for å få innblikk i utfordringer i regionen. Det 

er behov for tre arbeidsdager i tillegg til reisedagene. Sekretariatet skal i 

samarbeid med Mensur Vegara fremme forslag om program. Mensur Vegara er 

bedt om å bistå delegasjonen under reisen. 

 

8. Revidert budsjettoversikt. 

Med styrets vedtak er budsjettoversikten revidert. Se vedlegg. HERD-programmet 

er utvidet til utgangen av 2014, kfr. e-post med vedlegg fra Annette Bull av 

21.01.2011. Prosjektledere som har fått innvilget sine søknader orienteres om 

dette. 

 

9. Eventuelt. 

Neste styremøte for første behandling av søknader etter ny utlysning er berammet 

til 17 juni. Nytt møte for diskusjon av program for studietur i regionen og om 

nødvendig ytterligere behandling av søknader er berammet til 23 juni.  25 august 

er reservedato dersom man ikke blir ferdig før ferien.  


