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HERD/ landbruk: Referat fra styremøte 

15. Oktober 2010, kl. 09.00 – 14:00 
 

Sted: SLF’s lokaler i Stortingsgaten 28 

 

Til stedet: Sissel Rogne, Ola Christian Rygh, Annette Bull, Agnar Hegrenes, Bo 

Öhlmér. 

  

Meldt forfall: Anne Katharine Fossum, Kari Redse Håskjold 

 

Sekretariat og referent: Josie Teurlings  

 

Behandling av søknader: 

 

Styret gikk rett på behandling av søknader. 

 

Styreleder informerte om at hun hadde fått en forespørsel fra Høyskolen i Sør 

Trøndelag angående deres prosjekt (nr 8). Høyskolen har levert et notat med 

tilleggsinformasjon. Hun hadde også presisert at søknadsbehandlingen ikke var 

avsluttet og at det ble arbeidet med omarbeidinger av søknader og vurderinger av 

sammenslåinger av andre prosjekter. 

 

Sekretariatet har invitert prosjektledere til 4 prosjekter (1, 9, 12 og 14) til dialog. 

 

Søknad nummer 1: Mineral improved food and feed crops for human and animal 

health (Arkiv nr. 09/1548-6) 

Prosjektleder: Bal Ram Singh 
 

Styret påpekte at prosjektet er for omfattende og anbefalte å se bort fra ”work package 

2”. Styret ønsker å få en restrukturering av prosjektet slik at en utdanningspakke blir 

en tydelig del. 

 

Bal Ram Singh la vekt på at prosjektet involverte hele matkjeden fra produksjon til 

konsumpsjon og at hovedvekten ligger på å øke kompetanse til målgruppene. De har 

involvert partnere fra 4 land, Serbia og Kroatia, hvor landbruk er viktig og Bosnia og 

Kosovo hvor husdyrhold er viktig. Bal Ram Singh har lite erfaring fra Kosovo, men 

samarbeidspartneren ved Universitetet of Prishtina har utdannelse fra Ås. 

 

Bestilling til Bal Ram Singh: 

Styret ønsker ett notat som tar for seg utdanningspakken. 

Bal Ram Singh ble anbefalt å ta utgangspunktet i wp 3 og deler fra wp 1, og å lage en 

tydelig utdanningspakke på jordbearbeiding som også inkluderer kunnskapsoverføring til 

bøndene. Styret anbefalte å se på Forsøksringen (som nå heter Norsk Landbruksrådgiving, 

og som har spesialkompetanse på jord- og plantekultur samt gjødselplanlegging,) for å 

videreformidle kunnskapen. 

 

Budsjettet må revideres i henhold til endringer, økt budsjett blir ikke godtatt. 

 

Tidsfrist: 15 november til sekretariatet  
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Søknad nummer 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. (Arkiv 09/1548-14) 

Prosjektleder Ozren Zimonja 

 

Styret etterspurte kunnskapen som allerede er tilgjengelig på kraftfôrproduksjon i 

området. 

 

Ozren forklarte at det fines mye kunnskap på ernæringssiden med det mangler 

kunnskap på teknologisiden av produksjonsprosessen. Prosjektet skal blant annet 

utdanne de som jobber med produksjonen av fôr. 

 

Bestilling til Ozren Zimonja: 

Styret ønsker et kort notat som forklarer:  

*Hvordan skjer samarbeid mellom universitetene, fôrteknologisentrene, bøndene og 

hvorledes er markedene for fôrproduktene,  

*Hvordan samarbeides det om råvarene til prosessindustrien 

*Hva blir igjen lokalt når forskningprosjektet avsluttes 

 

Notatfrist 15. November til sekretariatet. 

 

Søknad nummer 12: Implementation of modern teaching and research methodology in 

the aquaculture sector in B&H (Arkiv 09/1548-17) 

Prosjektleder 12 Mensur Vegara 
 

Styret ønsker å vite mer om hvordan prosjektet er knyttet til utvikling, hvordan 

kunnskapen skal formidles og hvordan lenker legges til samfunnet. Styret stilte også 

spørsmål ved nødvendigheten av å opprette ett nytt laboratorium ved Universitetet i 

Sarajevo mens det finnes et laboratorium ved forskningsstasjonen.  

WP nr 2 (fôrproduksjon/ fiskeernæring) skal ikke vektlegges i prosjektet.  

 

Bestillingen til Mensur Vegara og Hans-Magnus Gjøen 

Styret har bedt om ett notat som omfatter: 

* En beskrivelse av utdanningskomponenten,  

*de samfunns- og miljømessige konsekvensene av prosjektet,  

* En redegjørelse for nødvendigheten av et nytt laboratorium ved Universitetet i 

Sarajevo mens det finnes et laboratorium ved forskningsstasjonen 

* En beskrivelse av samarbeidet mellom forskningssenteret, universitetene og det 

lokale akvakulturmiljøet og hvordan overførselen av kunnskap og avlsmateriale fra 

universitetene til oppdretterne er tenkt. 

 

Notatfrist 15. November til sekretariatet. 

 
    

Søknad nummer 14: Potential mechanisms to increase shrub intake while sustaining 

livestock produktion in Mediteranean ecosystems (Arkiv 09/1548-19) 

Prosjektleder Mensur Vegara (vara for Lars Olav Eik) 
 

Styret syntes at prosjektet er spennende og hadde noe generelle, spesifikke og 

praktiske spørsmål de ønsker svar på som Mensur, som vara, ikke hadde mulighet til å 

svare på. 
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Styret ber prosjektet om et notat som inkluderer følgende: 

* Mer informasjon om hvilke vekster det gjelder som dyrene skal ikke spise. 

* Mer informasjon om hva som finnes av (tradisjonell) kunnskap over inntak av 

vekster som er farlig for dyrene. 

* Hvordan oppdager man at dyr er syke? 

* Hvordan lykkes man med å fjerne fenoler? 

* PEG og aktivt kull er dyre midler. Hvordan kan den være lønnsomt som behandling 

fremfor å forhindre inntak? 

* Beskrivelse av samarbeidsmodellen mellom universitetene, og hvordan det spres til 

samfunnet og hvordan bøndene er inkludert. 

 

 

Gjennomgang av prosjektene inkludert budsjett 
 

Søknad nummer 1: Mineral improved food and feed crops for human and animal 

health (Arkiv nr. 09/1548-6) 

 

Prosjektet innstilles til bevilgning under forutsetning av revideringen Bal Ram 

Singh leverer 15. november. Budsjettet er godkjent, og revideringen skal ikke 

medfølge et økt budsjett. 

Budsjett:  maks 5.504.000 Kr 

 

Søknad nummer 3: Manufacture of traditional B&H cheeses with selected indigenous 

bacterial cultures and technological parameters as basis for industrial production. 

(Arkiv 09/1548-8) 

 

Prosjektet innstilles til bevilgning med vedlagt budsjett: 2.135.000 Kr. 

 

Søknad nummer 5: Evaluation of fruit genetic resources in Bosnia-Herzegovina with 

the aim of sustainable, commercial utilization. (Arkiv 09/1548-10) 

 

Styret innstiller til bevilgning prosjekt nummer 5 med revidert budsjettet som 

ble levert 13. september: Kr. 2. 658.000.  

Hvis Prosjekt 6 blir innvilget bør budsjettet revideres. 

 

Søknad nummer 6: Providing genetic diversity and healthy plants for the horticulture 

in Bosia & Herzegovina. (Arkiv 09/1548-11) 

 

Styret er først og fremst interessert i prosjekt nr 5 og ser for seg en synergieffekt 

ved at  prosjektet 5 og 6 slås sammen.  

 

Styret ønsker noe flere opplysninger angående druekomponenten i prosjektet. 

Først og fremst hvorfor Bioforsk engasjerer seg i druer og hvordan 

prosjektaktivitetene til partnerne i Tyskland (Institute of breeding of grapevine) 

blir finansiert. 

 

Hvis prosjekt 6 kommer med tilfredsstillende svar bør 5 og 6 slås sammen og 

lage ett felles budsjett og en felles utstyrpakke. 

 



4 

 

Søknad nummer 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. (Arkiv 09/1548-14) 

 

Ozren Zimonja har blitt bedt om et notat med frist 15. november. 

Budsjettet på  Kr. 4.214.000 er innstilt til bevilgning hvis notatet kommer med 

tilfredstillende informasjon. 

 

Søknad nummer 12: Implementation of modern teaching and research methodology in 

the aquaculture sector in B&H (Arkiv 09/1548-17) 

 

Mensur Vegara og Hans-Magnus Gjøen har blitt bedt om et notat med frist 15. 

november. 

 

Budsjett:  

Styret ønsker mer informasjon angående reisebudsjett og ”other operating 

costs”. 

Total budsjett er på Kr. 9.049.000 

 

Søknad nummer 14: Potential mechanisms to increase shrub intake while sustaining 

livestock produktion in Mediteranean ecosystems (Arkiv 09/1548-19) 

 

Prosjektet har blitt bedt om et notat med frist 15. november  

 

Budsjett: Styret innstiller foreløpig intet før enn mer informasjon foreligger 

 

Diverse 

 

Resterende midler 

Hvis prosjektene 1,3,5,6,9,12 og 14 blir innvilget med budsjettene som ble levert  

13. september er totalbevilgingen på kr. 27.235.000 

 

Total ramme er på 8 millioner per år som inkluderer 5% administrasjonskostnader av 

innvilget beløp 

 

Prosjekt nr Budsjett (*000) Kommentarer

1 4704

3 2135

5 2658

6 2940

9 4214

12 9049

14 1535

Totall til prosjektene 27235

Administrasjonskostnader 1361,75

Totall 28596,75  
 

 

Flere prosjekter skal revideres litt. Det er derfor mulig at budsjetterte beløp reduseres. 
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Alle styremedlemmene skal gå gjennom søknadene som ikke har blitt innvilget 

(2,4,7,8, 10, 11 og 13) og se om de bør trekkes inn igjen i sin helhet eller deler hvis 

det er midler til overs.  

 

Budsjett til laboratorieutstyr 

Styret ønsker en diskusjon med de andre HERD programstyrene angående lab utstyr. 

Flere av prosjektene som skal utstyre laboratorier har samme samarbeidspartnere. 

Universitet i Sarajevo, Faculty of Agriculture and Food Sciences; Prosjekt 1,3,5,12 

 

Hva kan gjøres for å samkjøre utrustingen best mulig? 

 

Sekretariatet tar kontakt med de andre HERD programstyrene. 

 

Avslagbrev 

Styret har bedt sekretariatet å lage et utkast til et generelt avslagsbrev. 

Annette Bull skal undersøke hva slag klagemuligheter søkerne har. 

Sekretariatet skal be HERD/ utviklingsstudier om et eksempel på avslag. 

 

Hvis sekretariatet eller styret får henvendelser fra søkere skal de informeres om at de 

får svar etter neste styremøte som er 23. november. 

 

Neste styremøte 

Neste styremøte er berammet til tirsdag 23. november kl. 09:00 – 14:30 i SLFs 

lokaler. 

 

Innkalling av vara til møter 

Alle styremedlemmer inviteres til alle møter. 

 

Innkalling av vara til møter 

Alle styremedlemmer inviteres til alle møter. 

 

 

 


