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HERD/ landbruk: Referat fra styremøte 
 

Dato: 25. august 2010, kl. 09.00 – 15.30 

Sted: SLF’s lokaler i stortingsgate 28 

 

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

Katharine Fossum, Annette Bull, Agnar Hegrenes,  

 

Meldt forfall: Bo Öhlmér, Tove Kvil 

 

Referent: Josie Teurlings 

Sekretariat: Mensur Vegara og Thor S. Larsen 

 

Etter at Thor S. Larsen hadde presentert sekretariatet fra UMB/ Noragric drøftet styret 

om de ville ha en ordstyrer eller en styreleder. Styret ønsket en styreleder.  

 

Konstituering av styret 

Sekretariatet anbefalte at sak nummer to på dagsorden” konstituering av styret” ble 

tatt opp først. Sissel Rogne ble foreslått som styreleder og aksepterte rollen. 

 

Godkjenning av dagsorden 

Dagsorden ble godkjent. Styrelederen takket Mensur for godt oversikt av papirer og 

fin oppsummering av søknadsinformasjon. 

 

Orientering om HERD v. representant fra UD eller NORAD 

UDs styremedlem Annettte Bull ga en kort orientering om bakgrunnen for 

programmet og intensjonene med det. Dette er 3. fase av et forsknings og 

utdanningsprogram for Vest Balkan. Det har vært en endring i fokus. Dette er ikke på 

grunn av dårlige erfaringer med de tidligere programmene, men på grunn av utvikling 

og endring i regionen. Målsetningene for HERD er spissere. Det er valgt å fokusere på 

sektorer som har behov for utvikling og næringslivstilknytning og med prosjekter som 

har potensialer for det. Det var i utgangspunktet valgt fem sektorer, men UD har ikke 

lykkes i å identifisere ett fagmiljø som var interessert i IKT. 

 

Annette Bull understreket at søknader skal oppfylle kriteriene i programdokumentet 

og ha høy jordbruksfaglig kvalitet Overordnete målsetninger er vekst og utvikling 

generelt i regionen og spesielt i Bosnia & Herzegovina og i Kosovo. 

 

Sektorstyret skal bestå av max 5 representanter og 2 vara. UD er representert i styret 

med Tove Kvil fra Norad som vara. Det er relativt nytt at UD og Norad sitter i styrer. 

Dette blir nå gjort som et resultat av tilbakemelding om at UD og NORAD har vært 

for fraværende tidligere. Nå ønsker de å være med i dialogene. Viktig også for å 

kunne se synergi mellom de forkjellige komponentene. 

 

Habilitetsavklaringer: 

Thor S. Larsen informerte styret om at UD har spurt UMB å komme med forslag til 

styrekandidater. UMB mente at det er UD’s ansvar å foreslå kandidater på grunn av 

habilitetsspørsmålet, men etter noen meningsutvekslinger om dette hadde UMB 

likevel fremmet flere forslag til kandidater. Det var UD som hadde stått for utvalget 

av styre- og varamedlemmer til HERD/ landbruk. 
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UD hadde også påpekt at det var habilitetsmessig problematisk om UMB Noragric 

hadde både sekretariatsfunksjonen og hadde søknader til programmet uten at denne 

siden var drøftet og med klare kjøreregler. 

 

Sissel Rogne  fortalte at hun har en  professor II stilling på UMBs Institutt for 

naturforvaltning. Dette instituttet har ingen søknader til HERD/ landbruk og styret 

kunne ikke se at det var noen problemer i forhold til hennes habilitet som styreleder. 

 

Konklusjon: UMB sekretariatet skal ikke ha interesser i programmet. Sektor manager 

kan derfor ikke være prosjektansvarlig i søknader til HERD/ landbruk. UMB/ 

Noragric skal fremme forslag om hvordan habilitetsspørsmålet kan løses, snarest. 

 

Fordi UMB/Noragric er søker på noen prosjekter skal sekretariatet ut av rommet når 

søknader fra UMB/Noragric blir behandlet. 

 

Alle styremedlemmene har selvstendig ansvar for å påpeke faktorer som kan reise tvil 

omkring habilitetsspørsmål forut for behandlingen av hver enkelt søknad.  

 

Prosedyre for behandling av søknadene 

 Utlysningen av programmet: 

Informasjon om programmet med søknadsskjema, retningslinjer etc. var publisert på 

UMB’s websider. UD (ved Tobias Svenningsen) hadde godkjent alle dokumenter før 

de ble lagt ut. Det har dessuten blitt send e-post til UMBs nettverk i Norge og på Vest 

Balkan for å informere om programmet. Deltagere på relevante konferanser og møter 

er også blitt informert om programmet og om websidene. UD har informert om 

HERD generelt på sine nettsider og ved ulike anledninger. UMB/ Noragric mener at 

man med det har gjort sitt ytterste for å informere om HERD/ landbruk. 

 

Konklusjon: Styret anså at spredningen av informasjon har vært god nok. 

 

 Hvem kan søke? 

Styret diskuterte retningslinjene om hvem som kunne søke. UD kunne informere om 

at forskningsinstitutter egentlig ikke kan søke og at tre av instituttene som er med i 

søknadene derfor kanskje ikke er akkreditert. Ifølge UD er tanken bak dette mulig 

mangel på langsiktighet innenfor instituttsektoren. Målet med programmet er å bygge 

opp institusjoner som kan ha ettervekst (studenter) og at forskning og undervisning 

ved høyere utdannings institusjoner er mere langvarig. Men søknader fra 

instituttsektoren bør likevel kunne behandles dersom det er spesielle grunner for det. 

Unntak fra kriterier må begrunnes og protokollføres.. 

 

Konklusjon: Styret var enig at Bioforsk og Veterinærinstituttet kan søke på likt linje 

som universitetene på grunn av sin spesialkompetanse, nære samarbeid om forskning 

og undervisning med universiteter og fordi de har samarbeidsavtaler på sentrale 

områder.  

 

Mensur Vegara informerte om situasjonen i Bosnia & Herzegovina:  

 Det finnes 14 forskjellige administrasjoner som fungerer uavhengig av hverandre.  

 Dette skaper problemer m.h.t. overordnede retningslinjer og for samarbeid. 

 Det finnes 7 jordbruksfakulteter i B&H nå, før krigen var det bare 1. 

 Universitetene sliter med rekruttering av studenter.  
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 De fleste industrivirksomheter ble ødelagt under krigshandlingene og sliter med 

gjenoppbygging. Landbruksinfrastruktur er veldig svak. 

 

Behandling av søknadene 

Bo Öhlmér, varamedlem til styret, var forhindret fra å møte p.g.av opphold i USA. 

Han hadde sendt inn sine skriftlige kommentarer til søknadene, som var oversendt 

med e-mail og fordelt til samtlige før styremøtet. 

 

Sekretariatet v. Mensur Vegara og Thor S. Larsen var ute av møterommet under 

behandlingen av prosjektsøknader 7, 12, 13 og 14, fordi UMB/ Noragric sto som 

søker. 

 

Denne behandlingen av søknadene er en foreløpig gjennomgang. Endelige 

beslutningene kommer i neste møte. Under følger noen stikkord fra behandlingen: 

 

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

health (Arkiv nr. 09/1548-6) 

 Eget bidrag 

 Formaliteter som land og institusjon er på plass.  

 Tematikken er forankret i UMBs arbeidsfelt 

 Flere land og enheter og Kosovo er med 

 Utdanningssamarbeid er interessant 

 Gode fagmiljø 

 Besvarer ikke prosjektdokumentet. 

 Forholder seg ikke til målsetninger. I utgangspunktet er det mange mangler.  

 Ingen kobling mellom forskning og utdanning.  

 Smalt tema 

 Veldig ambisiøst på forskningssiden 

 

Spørsmål til sekretariatet: Hvordan gikk det med dette prosjektet i 1. omgang? Ønsker 

svar etter lunsjen. Mulighet: Inngår som en del av Undervisningspakke. 

 

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

competitiveness of Serbian agriculture (Arkiv 09/1548-7) 

 Svarer ikke på målsetninger 

 Vanskelig å lese 

 Dårlig søknad 

 Veldig fokusert på nematoder 

 Ingen utdanningstilbud 

 

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) 

 EU tilpasning 

 Skal få opp til kvalitetet for eksport (utvikling) 

 Tilknytning til næringslivet  

 Et prosjekt som kan ende opp med utvikling (samfunnsrelevant prosjekt) 

 Spennende  

 Nettverk som gjør det gjennomførbart. 
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 Svarer ikke på prosjektdokumentets føringer 

 

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

Tox (Arkiv 09/1548-9) 

 Utdanningsdelen er viktig 

 Søknaden er vanskelig å forstå, finnes det noen Balkanspesifikke/typiske-toxiner 

 Uklar forskningsprosjekt 

 

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

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

 Kobling mellom forskning og næring 

 Innovasjon, produkt og prosess utvikling 

 Dokumentert relevans for kompetanse 

 Mangler ved formelle krav til søknaden 

 Budsjettet stemmer ikke. 

 Frukt og bær er viktig disse landene  

 

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

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

 Interessant prosjekt 

 Tydelig kobling mellom forskning og næring 

 Konkret 

 Svarer på prosjektdokumentets føringer 

 Mange samarbeidspartnere 

 Samfunnselement med et delt budsjett for å unngå uenighet 

 Tysk institusjon er sterk 

 Er det nødvendig å ha Bioforsk i mellom, kanskje direkte samarbeid med tysk 

institusjon er billigere angående vindruer. 

 Feil i budsjettet 

 

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

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

 Se søknad 11 under. 

 

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

food technology (Arkiv 09/1548-13) 

 Svarer på føringer i programdokumentet 

 Konkrete koblinger mellom forskning og næringsutvikling 

 Bare infrastruktur 

 Høyt lønnsbudsjett i Norge  

 

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) 

 Samarbeid med industri 

 God beskrivelse av kompetanseoppbygging 

 God kobling til næringsliv 

 Noe formelle mangler 
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 Mangler forteknologisiden og lokal kompetanse for forteknologi  

 Prosjektets samarbeidsformer med næringslivet må klargjøres bedre  

 

Etter spørsmål fra styret bemerket Mensur Vegara at fôrfabrikker er nedlagt og at mye 

av fôret importeres fra utlandet. Styret ønsker mer informasjon fra søkeren angående 

situasjonen rundt fôrproduksjon. Er det marked, resursgrunnlag og 

industriforbindelser for egen fôrproduksjon og -forsyning? 

 

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) 

 Fokus på forskning og næringsliv 

 Hvor viktig er oppdrett av karpefisk? 

 Sammen prosjektpersonell på flere søknader hvordan blir fordeling av 

lønnskostnader, kurs etc. 

 

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

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

 Prosjektet går ut på implementering av dyrehelsekontroll der det er utviklet og 

brukes kommersielt utviklede prøvetagnings systemer (Kits) Det er vanskelig å se 

at dette er et forskningsprosjekt etter programutlysningen.  

 

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

research and networking in western Balkans (Arkiv 09/1548-12) 

 Nettverksprosjekt 

 Veldig vidt 

 Ufokusert 

 Svarer ikke på programdokumentet 

 Høy lønnsdel i Norge 

 Mange prosjektpartnere 

 

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

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

 Godt avlsprogram 

 Dyktige personer i lovende samarbeid 

 Utdanningsdel 

 Sier ingenting eksplisitt om miljø og bærekraft selv om avlsprogrammer kan bidra 

til dette.  

 Positivt med samarbeid om personalutvikling med næringslivet  

 

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) 

 Kunnskapsbaserte lokale sumfunnsbyggere 

 Søknaden henger ikke sammen 

 Vanskelig å forholde seg til søknaden 

 Veldig mange partnere  

 

Styret syntes at det er viktig at studenter som var involvert i prosjekter tilknyttet 

tidligere programmer kan fullføre studiene sine og lurte på hvilke muligheter som 
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finnes for det.  UD bemerket at hvis det er ønsker om det så må styret sende en 

anmodning til UD. Prosjektet kunne være en del av en undervisningspakke  

 

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

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

 Interessant forskning og næringsliv 

 Lite konkret involvering av næringslivet 

 Uklar søknad 

 Mange deltakere med uklare roller 

 

Konklusjon:  Prosjektene 2, 4, 7, 8, 11 og 13 vil ikke bli støttet. Søknadene svarer 

ikke på prosjektdokumentene og er uklare. Videre styrebehandling vil bli konsentrert 

om de øvrige 8 prosjektsøknadene.  

 

Prosjektene 1, 3, 5, 6, 9, 10, 12 og 14 skal underkastes ny vurdering. Styret anmodet 

sekretariatet om å innhente mer detaljinformasjon. Prosjektsøkerne må besvare alle 

punktene i søknadsskjema i henhold til HERDs Programme Document for at styret 

skal kunne vurdere søknadene i forhold til HERDs mål og strategier.  Styret vil ha 

mer konkrete opplysninger om tilknytninger til næringslivet og mer spesifikk 

informasjon om pkt. 4) "Strategic direction of HERD." Prosjektsøkere må også 

kontrollere regnefeil i søknadenes budsjettoppstillinger.  Det skal lages en template 

som sendes ut til prosjektansvarlige snarest mulig.  Dette kan enklest gjennomføres 

ved "klipp og lim" fra søknadsformularet. Tilbakemelding 13 september kl. 23:00 

norsk tid. Resultatene skal oversendes styret straks de foreligger. Ansvarlig: Mensur 

Vegara. 

 

Det er behov for en skriftlig tilbakemelding fra prosjekt 14, om hvem som er 

prosjektansvarlig. I søknaden opereres det med to navn: Lars Olav Eik og Lars 

Sjøflot. Ansvarlig: Mensur Vegara.  

 

Eventuelt. 

Styret ber om at UMB/Noragric kommer med forslag til å løse situasjonen knyttet til 

sekretariatets habilitet. 

 

Styret ber om mer generell informasjon om regionen til neste styremøte, i form av en 

muntlig redegjørelse på +/-1 time: Politiske og administrative forhold, styrker/ 

svakheter knyttet til privat sektor og næringsliv, styrker/ svakheter ved akademiske 

institusjoner/ forskningsinstitusjoner, muligheten og interesse til å bygge opp egen 

forproduksjon, utviklingspotensialer av akvakultur m.m. Ansvarlige: Mensur Vegara 

og Annette Bull blir enige om hvordan dette skal forberedes og hvem som bør 

redegjøre om dette. 

 

Mensur Vegara fikk spørsmål om hans rolle i prosjekt 3. Han fortalte at han ikke var 

involvert i dette prosjektet og vil bekrefte det ved en skriftlig erklæring til styret. 

 

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

hyggelig servering for det første styremøtet. 

 

Neste styremøte er berammet til 24 september kl. 09:00 - 16:00 i SLFs lokaler. 

  


