
HERD/ landbruk: Referat fra styremøte 

17 juni 2011, kl. 08:30 – 12:00 

 
 

Sted: SLF’s lokaler i Stortingsgaten 28 

Til stedet: Sissel Rogne, Ola Christian Rygh, Anne Kathrine Fossum, Agnar Hegrenes, Bo 

Öhlmér. 

Meldt forfall: Tove Kvil og Kari Redse Håskjold  

Sekretariat og referent: Thor S. Larsen 

 

 

1. Godkjenning av dagsorden. 

Forslag til dagsorden ble godkjent. Planlegging av reisen til regionen ble utsatt til neste 

styremøte, foreløpig berammet til 25 august.   

 

2. Referat fra styremøte 25.01.2011  

Referatet ble godkjent. 

 

3. Behandling av søknader mottatt etter andre utlysning. 

Styret hadde fått  følgende dokumenter:   

1): 16 søknader innkommet etter andre utlysning,  

2): 16 fagfellevurderinger.  

3): "List of applications in second call of HERD" utarbeidet av Bo Öhlmér. 

4): Tabell utarbeidet av sekretariatet: "HERD applications 2nd call. Salaries Norway versus 

West Balkan, application to HERD, own funding, strategic directions and peer review,”  

5): Grafisk fremstilling som viser søknadsbeløp i forhold til lønnsutgifter. 

6): Notat med oversikt over tilgjengelige midler per 17.06.2011 

7): Guidelines for Applicants,  

8): UDs reviderte versjon av programdokumentet.   

 

Styret har hele tiden vektlagt at habilitet er viktig ved innhenting av fagfellevurderinger. 

Styret takket Bo Öhlmér for at han hadde skaffet ekspertise utenfor Norge og at han, når han 
hadde kompetanse til å gjøre fagfellevurderinger selv, valgte å sette slike bort til andre.  

 

Til behandling forelå søknader på til sammen kr. 73.414.000. Midler tilgjengelig for 

prosjektstøtte var til sammen kr. 18.292.000. Det ble besluttet at SINTEF og Norsk 

Genressurssenter var kvalifiserte søkere. 

 

Fagfellevurderingene ble tillagt særlig vekt, men det ble også tatt hensyn til andre forhold, 

som besvarelse av programdokumentets strategiske føringer, søknadsbeløp, lønnsutgifter i 

forhold til totalt søknadsbeløp, fordeling av prosjektmidler mellom Norge og Vest Balkan 

m.m.  

 

Det ble besluttet at følgende prosjekter kvalifiserte for støtte: 

- “Study of the microbiological flora of milk and dairy products in Kosovo: with emphasis 

on pathogenic bacteria and lactic acid bacteria” (søknad nr. 9) 

-  “Development of education and transfer of knowledge in the area of food technology – 

EDUFOOD” (søknad nr. 10)  

- “Comparison of lamb carcass and meat quality of breeds in Western Balkan and Norway 

achieving improved palatability, sale and sustainability” (søknad nr. 11) 



 

Følgende prosjekter var alle interessante og med gode fagfellevurderinger: “The use of natural 

zeolite (clinoptilolite) for the treatment of farm slurry and as a fertilizer carrier” (søknad nr. 2),  

“Grassland management for high forage yield and quality in the Western Balkans” (søknad nr. 

4,)  “Implementing modern teaching and aquaculture sector of Bosnia and Herzegovina” 

(søknad nr. 14)  og  “Research, education and knowledge transfer promoting entrepreneurship 

in sustainable use of pastureland/grazing” (søknad nr. 16) Men det var umulig å støtte alle, 

bl.a. på grunn av begrensede midler.   

 

Etter nøye vurderinger av fagfellevurderingene og andre forhold ble det besluttet å prioritere 

prosjektene “The use of natural zeolite (clinoptilolite) for the treatment of farm slurry and as a 

fertilizer carrier”(søknad nr. 2) og “Grassland management for high forage yield and quality 

in the Western Balkans” (søknad nr. 4.) 

 

 Styret hadde følgende kommentarer til søknadene: 

- Prosjektet “Study of the microbiological flora of milk and dairy products in Kosovo: with 

emphasis on pathogenic bacteria and lactic acid bacteria” ” (søknad nr. 9) oppfordres til å 

samarbeide med UMB- IKBM/ om prosjektet “Manufacture of Traditional B&H Cheeses 

with Selected Indigenous Bacterial Cultures and Technological Parameters as Basis For 

Industrial Production” som fikk støtte i første utlysningsrunde, dersom dette er naturlig og 

mulig. Planlagt lærebok bør om mulig også oversettes til lokalspråk. Det bør tas hensyn til 

fagfellevurderingens kommentar m.h.t. uklare tilknytninger til bønder og brukere.  

- Prosjektene “Grassland management for high forage yield and quality in the Western 

Balkans”(søknad nr. 4,) “Development of education and transfer of knowledge in the area 

of food technology – EDUFOOD” (søknad nr. 10) og  “Comparison of lamb carcass and 

meat quality of breeds in Western Balkan and Norway achieving improved palatability, 

sale and sustainability” (søknad nr. 11) må ta stilling til fagfellekommentarene.  

- Prosjektet  “The use of natural zeolite (clinoptilolite) for the treatment of farm slurry and 

as a fertilizer carrier” (søknad nr. 2) bør synliggjøre et mulig samarbeid med UMB-IPM 

om prosjektet “Mineral improved food and feed crops for human and animal health” som 

fikk støtte i første utlysningsrunde  og om nødvendig revidere budsjettet deretter. 

  

4. Studietur i regionen  

En studietur for styret bør legges til uke 40 og bør omfatte minst to fulle arbeidsdager, f.eks. 

avreise tirsdag 4.10 og retur fredag 7.10. Styrets varamedlemmer bør delta på reisen.  

Formålet skal være møter med flest mulig samarbeidspartnere, f.eks. i form av en workshop i 

Sarajevo og med muligheter for å se på laboratoriefasiliteter m.m. bl.a. ved University of 

Sarajevo. Delegasjonen vil også gjerne ha møter med den norske ambassaden og med 

internasjonale samarbeidspartnere som kan være relevante for HERD/ landbruk. Sekretariatet 

skal i samarbeid med Mensur Vegara fremme forslag om program. Mensur Vegara ble bedt 

om å bistå delegasjonen under reisen. 

 

Det bør arrangeres et seminar tidlig i september for norske institusjoner og partnere som har 

fått innvilget sine søknader til HERD/ landbruk. 

 


