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HERD/ landbruk: Referat fra styremøte 

23 november 2010, kl. 09.00 – 14:00 
 

Sted: SLF’s lokaler i Stortingsgaten 28 

Til stedet: Sissel Rogne, Ola Christian Rygh, Annette Bull, Kari Redse Håskjold, Bo 

Öhlmér. 

Meldt forfall:, Anne Kathrine Fossum Agnar Hegrenes 

Sekretariat og referent: Thor S. Larsen 

 

Forslag til dagsorden ble godkjent. 

 

1. Referatet fra styremøtet 15.10  
Korrigert side 1, omtale av Forsøksringen og tabell side 5.   

 

2. Behandling av ny informasjon for søknader. 

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

health (Arkiv nr. 09/1548-6). Bal Ram Singh har skrevet et notat til styret. 

Godkjent som et tilfredsstillende svar på styrets spørsmål.  Prosjektet blir støttet. 

 

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

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

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

Bosia & Herzegovina. (Arkiv 09/1548-11.) Samordning av prosjektene samt 

tilleggsopplysninger. Bioforsk/ Ragnar Blystad har skrevet et notat til styret. 

Godkjent som et tilfredsstillende svar på styrets spørsmål. Styret er positivt  til 

søknadene, men begges sendes til fagfellevurdering. 

 

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 skrevet et notat 

til styret. Styret var i tvil om notatet i tilstrekkelig grad besvarte anmodningene 

om tilleggsopplysninger. Prosjektforslaget mangler konkrete mål. Risikoen er 

relativt høy m.h.t. hvordan en eventuell finansiering vil bli anvendt. 

Prosjektforslaget legges på ”vent.”  

 

Søknad nummer 12: Implementation of modern teaching and research 

methodology in the aquaculture sector in B&H (Arkiv 09/1548-17.) Notat fra 

Mensur Vegara. I utgangspunktet godkjent, men styret spør om prosjektet kan 

gjennomføres uten det planlagte laboratoriet. Styret etterlyser spesifikasjon av 

kostnader under ”other operational costs” og presisering av reiseutgifter. Styret 

forventer en bedre beskrivelse av overføringsplaner samt en beskrivelse av 

hvordan prosjektet følger opp resultater fra tilsvarende prosjekter under UMB 

programmet ”Institutional Collaboration between Academic Institutions in 

Agriculture, Forestry and Veterinary Medicine in Norway and Bosnia & 

Herzegovina, Croatia and Serbia 2006 – 2009.  Sekretariatet skal studere 

sluttrapporten for UMB-programmet samt evalueringsrapporten  ”Review of the 

Norwegian Programmes Within Education and Research in the Western Balkans.” 

og deretter ha en samtale med Mensur Vegara om styrets merknader. 

Prosjektforslaget sendes også til fagfellevurdering. 
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Søknad nummer 14: Potential mechanisms to increase shrub intake while 

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

Styrets spørsmål er besvart i et notat fra Mensur Vegara (vara for Lars Olav Eik.) I 

utgangspunktet godkjent, men styret stiller fortsatt spørsmål ved prosjektets 

faglige relevans, spesielt m.h.t. helseaspekter dyr og mennesker og bærekraft vis a 

vis bønder. Prosjektforslaget sendes til fagfellevurdering. 

 

3. Budsjettoversikt ifølge e-post fra Josie Teurlings av 28 oktober. 

Budsjettoversikten ble korrigert. 

  

4. HERD-programmet - forslag om et års forlenget implementering ifølge e-post 

fra Annette Bull av 15 november. 

Styret sluttet seg til forslaget (meddelt UD.)  

 

5. Avslagsbrev – begrunnelser. 

Sekretariatet ba styret om mer presise begrunnelser for avslag til søkere som ikke 

får støtte over HERD/ landbruk.  

Søknad nummer 2: Investigation of syct nematodes-strengthening food safety and 

competitiveness of Serbian agriculture (Arkiv 09/1548-7) Dette er primært et 

forskningsprosjekt som ikke er HERD’s primæroppgave. Prosjektet er svakt 

m.h.t. utdanning/ kunnskap og svakt på næringslivstilknytning.  Ingen nye 

momenter fra søker. Søknaden avslås. 

Søknad nummer 4: Adverse Health Effects of Toxins Typical for the Balkan – 

Balkan Tox (Arkiv 09/1548-9) Uklar prosjektutforming uten tilstrekkelige svar 

på strategiske føringer i h.h. til programdokumentets pkt. 4, m.m.  Blir ikke 

prioritert på grunn av manglende relevans. Søknaden avslås. 

Søknad nummer 7: Agricultural adaptation to climate change – education, and 

research and networking in western Balkan (Arkiv 09/1548-12) Søknaden er for 

upresis men også for omfattende. Sammenfatningen av litteratur og kunnskap er 

lite spesifikt for Vest Balkan. Mangler tilstrekkelige svar på strategiske føringer i 

h.h. til programdokumentets pkt. 4, m.m. Søknaden avslås. 

Søknad nummer 10: Development of Cyprinid Aquaculture in B&H and 

improvement of research in modern feed technology and educational programs 

(Arkiv 09/1548-15) Mangler tilstrekkelige svar på strategiske føringer i h.h. til 

programdokumentets pkt. 4, m.m. I likhet med flere andre prosjekter ble dette 

prosjektet anmodet om å sende inn utfyllende tilleggsopplysninger (kfr. referat 

fra styremøtet 25.08.2010) Ingen informasjon er mottatt. Søknaden avslås. 

Søknad nummer 11: Surveillance and monitoring of influenza viruses, including 

pandemic A/N1N1 2009, in swine population in B&H (Arkiv 09/1548-16) 

Mangler tilstrekkelige svar på strategiske føringer i h.h. til programdokumentets 

pkt. 4, m.m. Problemstillingene er ikke relevante i h.h. til prioriteringer under 

HERD/ landbruk. Søknaden avslås. 

Søknad nummer 13: Development of rural areas in the Western Balkans through 

the education and research in sustainable management of human and natural 

resources (Arkiv 09/1548-18) Prosjektforslaget er uklart og upresists. Mangler 

tilstrekkelige svar på strategiske føringer i h.h. til programdokumentets pkt. 4, 

m.m. Søknaden avslås. 

 

6. Eventuelt. 
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Fagfellevurderinger: 

Bo Öhlmér ble bedt om å undersøke muligheter for fagfellevurderinger i Sverige 

av prosjektene 5 og 6, 12 og 14, med følgende føringer: 

Søknad nummer 5 og 6:  

 Realisme og mulige synergieffekter ved samordning av de to prosjektene. 

 Realismen i utvalget av plantearter. 

 Mulige sykdomsbilder for utvalgte frukter og bær. 

 Kvalitet på utvalgte frukter og bær, bl.a. ved lagring. 

 Hvordan disse artene i praksis kan overføres til bruk av bønder og andre 

produsenter. 

 Hvordan gamle/ tradisjonelle sorter av frukt og bær vil bli ivaretatt. 

Søknad nummer 12:  

 Vurdering av behov for investeringer i ny infrastruktur og spesielt for et nytt 

laboratorium i Sarajevo. 

 Vurdering om prosjektet kan gjennomføres uten et nytt laboratorium. 

Søknad nummer 14:  

 Prosjektets relevans. 

 Bærekraft med hensyn til brukere som bønder og andre produsenter. 

 Helseaspekter både for dyr og mennesker. 

 

Ny vurdering av søknader nr. 8 og 9: 

Søknad nummer 8: Development of education and transfer of knowledge in area 

of food technology (Arkiv 09/1548-13) Styret spurte om Work Package nr. 3 

kunne gjennomføres alene. I så fall er det behov for et budsjett for denne 

komponenten. Kan man tenke seg et samarbeid med andre søkere til programmet, 

hvis og når disse blir finansiert, for eksempel nr. 1, 5-6 og 14 som er rettet mot 

bønder og forsøksringer? Søknad 8 tas opp til ny vurdering. Søknad nr. 9 som er 

lagt på ”vent” vurderes også på nytt ved samme anledning. 

 

Utkast til tilsagnsbrev med kontrakt, avslagsbrev og brev til prosjekter som skal 

vurderes på nytt, bl.a. etter fagfellevurdering,  sendes styret for godkjenning. 

 

Eventuell ny utlysning: 

Styret diskuterte mulig ny utlysning på utvalgte/ snevrere temaer som ikke er 

dekket av søknadene som er mottatt (for eksempel marked/ økonomi/  

organisering av kooperativer, organisering av kunnskapsoverføring, m.m.) Dette 

avhenger av tildelinger til prosjekter som er godkjent og/eller som er sendt til 

fagfellevurdering, samt utfallet av ny vurdering av prosjektene 8 og 9.  

 

Styrets reise til regionen. 

Styret vil gjerne reise til regionen i mars 2011, bl.a. for å besøke 

prosjektansvarlige og prosjekter. I den anledning bør det arrangeres en workshop 

mellom prosjekter som får støtte for å undersøke mulighetene for og oppmuntre 

til samarbeid der det er naturlig og mulig (synergi.) Sekretariatet ble bedt om å 

spørre Mensur Vegara om han kunne forberede og selv delta på denne reisen. 

 

Neste styremøte 

Ikke berammet.  


