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HERD/ landbruk: Referat fra styremøte 

24. september 2010, kl. 09.00 – 14 
 

Sted: SLF’s lokaler i Stortingsgaten 28 

 

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

Agnar Hegrenes, Bo Öhlmér. 

  

Meldt forfall: Anne Katharine Fossum 

Tove Kvil møter bare når Annette Bull ikke har anledning til å møte. 

 

Sekretariat og referent: Thor S. Larsen  

 

Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent.  

 

Godkjenning av referat fra styremøtet 25 august 2010. 

Referatet ble godkjent. 

 

Generell informasjon om regionen. 

På forrige styremøte besluttet styret at utvalgte ressurspersoner skulle orientere om 

politiske og administrative forhold i regionen, styrker/ svakheter knyttet til privat 

sektor og næringsliv, akademiske institusjoner/ forskningsinstitusjoner, m.m.  

I samråd med sekretariatet hadde Annette Bull invitert Jørn Holm Hansen fra NIBR til 

møtet og ordnet med at Jon Hanssen kunne delta over telefon fra Pristina. Styret fikk 

gode orienteringer og fikk anledning til å diskutere detaljer som er relevante for 

HERD/ landbruk. 

 

Behandling av søknadene 

På forrige styremøte ble det besluttet at prosjektene 2, 4, 7, 8, 11 og 13 ikke ville bli 

støttet. Prosjektene 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12 og 14 skulle vurderes på nytt etter at  

sekretariatet hadde innhentet mer detaljinformasjon i henhold til programdokumentets 

føringer. Denne tilleggsinformasjonen var kommet inn og var fordelt til 

styremedlemmene samt til varamedlemmene elektronisk og som papirkopier. 

 

 

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

health (Arkiv nr. 09/1548-6) 

 Prosjektet hadde besvart anmodningen om tilleggsopplysninger på en 

tilfredsstillende måte.  Kan undervisningskomponenten i dette prosjektet 

samordnes med hva som tilbys på andre prosjekter, for eksempel felles 

universitetskurs på bærekraftig jordforvaltning? Styret ønsker dialog med 

prosjektansvarlige i Norge på neste styremøte. 

 

 

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) 
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 Prosjektet hadde besvart anmodningen om tilleggsopplysninger på en 

tilfredsstillende måte.  Dette er et godt prosjekt med gode koblinger til 

næringslivet. Vektlegger sertifisering av produkter bl.a. med tanke på eksport og 

adgang til EUs markeder. Det er litt uklart hva lønnsmidlene skal brukes til. Tre 

professorer fra Ås-miljøet skal delta – er deres lønn allerede sikret eller er noen av 

dem pensjonister/ professor emeritus? Skal lønnsmidler brukes på MSc/ BSc 

studenter? Sekretariatet innhenter informasjon. Utstyr bør kjøpes inn etter hvert 

som prosjektet utvikler seg. Kan det eies av norske samarbeidsinstitusjoner inntil 

prosjektet er ”oppe og går”? (Se Diverse under.)  

 

 

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

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

 Prosjektet hadde besvart anmodningen om tilleggsopplysninger på en 

tilfredsstillende måte. Interessant vektlegging av kvalitet på frukt. Er det av 

interesse å utvide prosjektet til også å omfatte bær, for eksempel jordbær? 

Undervisningen retter seg både mot akademisk undervisning via universitets- og 

institusjonssamarbeid, men også undervisning knyttet til praktisk foredlingsarbeid. 

Lønnsutgiftene er høye. Behov for fagfellevurdering av prosjektet. Bioforsk/ 

Ullensvang og Bioforsk/ Ås bør vurdere om prosjektene 5 og 6 kan samordnes 

bedre, evt. slås sammen (se under.) Sekretariatet undersøker.  

 

 

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

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

 Prosjektet hadde besvart anmodningen om tilleggsopplysninger på en 

tilfredsstillende måte. Styret ser fortsatt positivt på denne søknaden.  Prosjektet 

refererer til en genbank i B&H. Kan prosjektene 5 og 6 samarbeide  over 

genbanken?  Bioforsk/ Ullensvang og Bioforsk/ Ås bør vurdere om prosjektene 5 

og 6 kan samordnes bedre, evt. slås sammen (se over.) Sekretariatet undersøker. 

 

 

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) 

 Prosjektet hadde besvart anmodningen om tilleggsopplysninger på en 

tilfredsstillende måte.  Styret ser fortsatt positivt på denne søknaden, men det er 

behov for fagfellevurdering av prosjektet. Styret ønsker dialog med norske 

samarbeidspartnere på neste styremøte. 

 

 

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) 

 Søkerne har ikke svart på styrets anmodning om tilleggsopplysninger i henhold til 

programdokumentet. Vil ikke bli støttet. 

 

 

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

the aquaculture sector in B&H (Arkiv 09/1548-17) 
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 Prosjektet hadde besvart anmodningen om tilleggsopplysninger på en 

tilfredsstillende måte. Kan dette prosjektet knyttes til andre med tanke på 

undervisning? Budsjettet er stort og mesteparten skal gå til samarbeidspartnere i 

Norge. Det ble bemerket at lønnskostnader i Norge er mye høyere enn på Vest 

Balkan og at man må ta høyde for det dersom man vil ha et samarbeid med norske 

partnere. Hvorfor skal det så mye utstyr til Sarajevo? Det er viktig å styrke 

kompetanse knyttet til avl, men hvor viktig er akvakultur i regionen? Det er behov 

for mer detaljer om hvordan budsjettmidlene skal fordeles mellom institusjonene. 

Behov for fagfellevurdering av prosjektet. Styret ønsker dialog med 

prosjektansvarlige i Norge på neste styremøte. 

 

 

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

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

 Prosjektet hadde besvart anmodningen om tilleggsopplysninger på en 

tilfredsstillende måte.  Infrastruktur knyttet til foring synes tvilsomt. Det er behov 

for fagfellevurdering av dette prosjektet. Styret ønsker dialog med norske 

samarbeidspartnere på neste styremøte. 

 

 

Diverse:  

 Det er behov for fagfellevurdering av flere prosjekter. Sissel Rogne foreslo at Finn 

Måge påtar seg dette. Hun vil spørre ham om han har anledning. 

 

 Kapasiteten ved Bioforsk/ Ullensvang bør undersøkes nærmere. 

 

 Utstyr til prosjektene bør kjøpes inn etter hvert som de utvikler seg. Kan det eies 

av norske samarbeidsinstitusjoner inntil man er sikker på at aktiviteter 

gjennomføres som forutsatt og deretter overføres til samarbeidsinstitusjonene i 

regionen?  

 

 PC-utstyr til studenter bør ikke kjøpes inn før studentene er identifisert og 

studieprogrammer avtalt. 

 

 Styret ønsker dialog med norske samarbeidspartnere for prosjektene 1, 9, 12 og 14 

på neste styremøte. Sekretariatet tar kontakt og anmoder at disse møter opp til 

neste styremøte som er berammet til fredag15 oktober kl. 09:00.  

 

 

Styret takket SLF v. Ola Christian Rygh for å ha stilt lokaler til rådighet, for å ha 

ordnet med telefonkonferansen med Jon Hanssen i Pristina, og for hyggelig servering 

under styremøtet. 

 

Neste styremøte er berammet til fredag 15 oktober  kl. 09:00 – 14:30 i SLFs lokaler. 

  


