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Styresak 1/12  Godkjenning av møtebok fra 23.11.2011 
 
Vedtak:  Ingen merknader  
 
Styresak 2/12 Innkalling og saksliste 
 
Vedtak:  Ingen merknader 
 
Styresak 3/12 Referatsaker 
3a/12 Personell og bemanning 
 
Tre ansatte med halvtårs engasjement går ut i mars (Eric Linnestad, Marlous Martens, Siri 
Kristensen). To av stillingene er lyst ut som 3 års engasjement. En stilling planlegges innspart ved at 
fast personell omdisponeres fra pelsdyr til storfe og gris i 2012 i forbindelse med pause i 



pelsdyrholdet. Ytterligere ledig kapasitet hos personell ved fjørfe og pelsdyr brukes i riving/flytting av 
pelsdyrhus og forefallende stell på storfe, gris og småfe (mindre innleid hjelp). 
 
Ole Andreas Kinsbekken har søkt 40% permisjon fra sin stilling i perioden 1.mai til 30.sept. 2012. 
Søknaden innvilges. 
 
3d/12 Referat fra Styringsdialogen med brev om SHFs økonomi 6.juni 2011 
 
Som opptakt til Styringsdialogen sendte SHF et brev til UMB administrasjonen med bekymring over 
den økonomiske situasjonen. Styringsdialogen ble gjennomført 6.desember 2011 med gjensidig 
informasjon mellom SHF og sentraladministrasjonen. SHF fikk gitt uttrykk for utfordringene innen 
økonomi og pelsdyr.   
 
Sakspapirer:   

• Brev til rektor/direktør datert 6.juni 2011. 
• Referat fra Styringsdialogen 6.desember 2011. 

 
3c/12 Respons fra adm. på Årsplan og budsjett for SHF og FôrTek 
 
I e-post 12.januar 2012 bekreftet universitetsfirektøren at Årsplan og budsjett for SHF og FôrTek er 
godkjent. Dette betyr at underskuddet skal være nedbetalt innen 31.desember 2013. 
 
Saksdokumenter:  Årsplan 2012 SHF, Årsplan 2012 FôrTek 
 
3d/12 Vanningsanlegg og pumpestasjon 
 
UMB har i gjennomsnitt brukt ca 300.000 kr/år i driftskostnader ved pumpestasjonen ved Årungen 
og rørnettet for vann på campus. Drift og service avdelinga (DSA) hevdet at SHF var største bruker og 
at driftsansvaret skulle overtas av SHF. SHF har og fått en regning fra DSA på ca 100.000 i januar 2012 
vedrørende vedlikeholdet i 2011. 
 
I 1995 fikk Trygve Skjevdal argumentert for at DSA skulle overta ansvaret for anlegget fra SHF. Da 
hadde ikke SHF brukt vanningsanlegget på 7 år. Siden da har dette vært et fellesanliggende der 
Institutt for plante og miljøfag (IPM), Plantevernet (Bioforsk), Kimen (Frøkontrollen/Mattilsynet), 
Senter for Klimaregulert Planteforskning og DSA har vært brukerne. SHF har bare vannet i enkelte år. 
 
I samråd med jordbruksavdelinga har SHF kommet til at det viktigste for SHF er vanning av beiter 
langs Årungen. Dette kan løses med egen traktorpumpe. SHF sa derfor nei til å ta ansvar for anlegget. 
 
Konklusjonen i møtet 17/1 var at DSA eller SKP eller IPM skal ta ansvaret og SHF finner egne 
løsninger. Regninga mot SHF for vedlikehold i 2011 ble dekt av DSA. Dette kan bety at SHF i enkelte 
år må kjøpe inn tørt stråfôr, men dette anses som en billigere løsning over tid. 
 
 
3e/12 Organisering av DnU 
 
Fellesstyret hadde møte den 31.januar der organisering av Det nye Universitetet i fakulteter og 
styringsnivå ble vedtatt. Halvor Hektoen redegjorde for vedtaket om å organisere DnU i 3 fakulteter; 
Biovitenskap, Miljøvitenskap og Samfunnsvitenskap. Fakultetene vil ha en koordinerende rolle. 
Instituttene kan velge å ha eget styre.  
 
 



3f/12  Innkjøpssaker 
 
Innkjøp av purker til SHF er nå ute til anbud. Innkjøpet er i størrelsesorden 200.000 kroner pr år. 
 
Følgende saker meldes inn for anbudskonkurranse: 

• Innkjøp av rundballeplast 
• Innkjøp av gjødselspredning (blautgjødsel og/eller tørrgjødsel) 
• Leie av blautgjødselvogn 
• Innkjøp av verkstedsmateriell 

 
Vedtak:  Styret tar referatsakene til orientering. 
 
 
Styresak 4/12 Økonomisk resultat 2011  
 
Det endelige resultatet for året 2011 ble: 
SHF:  +40.000 for 2011, -1,3 mill akkumulert  
FôrTek:  -64.000 for 2011, -347.000 akkumulert 
 
Vedtak:  Det økonomiske resultatet tas til etterretning. Når 3.tertial rapporten som oppsummerer 
sluttresultatet for 2011 er klar mandag 6.februar, sendes den på e-post til styremedlemmene for 
godkjenning. 
 
 
Styresak 5/12 Ansvar for den praktiske delen av skogsdrifta ved UMB 
 
I dag er det Institutt for naturforvaltning (INA) som har skogansvaret.  Det har vært diskutert en tid 
om ansvaret for skogsdrifta ved UMB heller bør ligge til SHF enn til et institutt. Det er flere 
argumenter for at praktisk drift av skog og jord gjøres av samme enhet. SHF har ansatte med erfaring 
innen skogsarbeid. De som jobber med jord om sommeren kan øke sysselsettingen om vinteren med 
noe arbeid. Videre er det en fordel at driftskostnader dekkes av en enhet med momsfradrag. 
 
18.januar hadde INA, SHF, DSA og sentraladministrasjonen et møte der en ble enige om at SHF skal 
overta skogsdrifta ved UMB. Det betyr både utgifter og inntekter. Det vil bli etablert et utmarksråd 
ved UMB, der INA er representert. Utmarksrådet vil ha ansvar for langtidsplanlegging, ivareta ønsker 
om forskning og undervisning og gi prinsipielle råd til eiendomsavdelingen (Sentraladministrasjonen).    
 
INA har satt av 60.000 kr i 2012 budsjettet, som vil bli brukt på skogtaksering og utarbeiding av 
driftsplan. Våren 2012 går med til etablering av Utmarksrådet og arbeid med langtidsplan.  
 
SHFs planer om å hogge skog ved Norderås (Eftashavna) for å etablere mer beite er mest realistisk 
gjennomført med hogstmaskin vinteren 2012/13. Vinteren 2012 går sannsynligvis med til rydding av 
vindfall, kanter og planlegging. Det må avklares om skogstraktoren til INA er interessant for SHF og til 
hvilke betingelser. Vi har ikke penger å betale for den.  
 
 
Vedtak:  SHF styret er positiv til at SHF tar inn skogsdrift i sin aktivitet som et supplement til 
primæroppgaven som er husdyrforsøk. Det må utredes hvordan vedsalg kan organiseres på en 
rasjonell måte. Ansvarsforholdet og forventningene til SHF må avklares skriftlig. Skogen skal ikke bli 
en økonomisk belastning for SHF og drifta må bære seg sjøl. Styret skal orienteres om hva en 
kommer fram til i møte 17/2. Det må avklares om det finnes en skogavgiftskonto. 



 
 
Styresak 6/12 Plan for pelsdyrhold ved SHF 
 
Det henvises til tidligere behandling av situasjonen (Sak 43/11). På grunn av omfattende og støyende 
anleggsarbeider i forbindelse med nytt fjernvarmeanlegg på campus Ås, har en utsatt planlagte 
forsøk i ett år. Pelsdyrgården holdes tom for dyr i perioden januar – desember 2012. De fleste 
pelsdyra ble avlivet 9.januar 2012.  ca 30 rever er  flyttet for midlertidig oppstalling hos 
pelsdyroppdretter Per Blilie på Eina. Hans betaling for oppstalling er at han beholder valper fra 
tispene. Det forskningsprosjektet som går i perioden 2010-2014/15 har behov for ca 90 tisper til 
paring ved nyttår 2012/13. Det må derfor kjøpes inn ca 65 tisper i tillegg til de 30 revene SHF har til 
oppstalling. 

Det er to alternativer for å gjennomføre reveforsøket i 2013: 
1. Revene settes inn igjen i eksisterende anlegg i januar 2013. Det er fortsatt fare for 

anleggsstøy, så forskeren er skeptisk. Om vi flytter dyr inn igjen i dagens anlegg, har vi kort 
horisont på videre drift. Signalet fra SVAS er at de vil ta i bruk tomta som går inn i 
pelsdyrgården mellom 2015 og 2018. Når NVH/VI/dyrehopsital etableres som nabo er det 
slutt. 

2. Det etableres løsning for pelsdyr på Syverud. Dette kan gjøres i flere trinn for å redusere 
risiko for SHFs økonomiske belastning i prosjektet. Trinn 1 er å strippe kyllinghuset på 
Syverud for asbestholdige plater (eternit), legge inn lysplater i taket og nye el-
installasjoner(kontakter/armatur) og flytte revebur fra dagens anlegg til Syverud. Trinn 2 er å 
asbestsanere resten av bygningene, etablere stoffskifteavdeling for pelsdyr, fôrkjøkken, 
kyllinghus og fornye personellfasilitetene. Trinn 3 kan være å etablere hall for mink. Det 
ligger og framtidige muligheter for oppstalling av hund på Syverud. Videre er det 3 boenheter 
som kan egne seg som røkterboliger. 

 
Både sentraladministrasjonen ved UMB og Statsbygg er positive til alternativ 2. Landbruks og 
matdepartementet har gitt UMB disposisjonsretten til Syverud.  Trinn 1 kommer til å koste ca 2,5 
mill. og finansieringen er tenkt slik: 
 

- LMD bidrar med 0,2 mill kr til asbestsanering  
- UMB bidrar med 1,5 mill kr i 2012 til Syverudløsningen  
- Det er usikkert om Pelsdyralslaget er villig til å bidra med finansiering  
- SHF bidrar med egeninnsats og salg av overskuddsbur. Interesserte kjøpere er allerede 

identifisert. 
- SVAS bidrar med 500.000 ved årets slutt. Pengene øremerkes av SHF til å dekke tapte 

produkt/oppdragsinntekter i 2012. 
 

Sakspapirer:   
• Brev fra UMB til pelsdyralslaget 
• Tegninger av revehall og andre fasiliteter på Syverud 

 
Vedtak: SHF styret støtter Syverudløsningen, men presiserer at Trinn 1 må styres etter økonomien og 
at utbyggingen stoppes når det er slutt på pengene. SHF kan ikke gå i underskudd på grunn av den 
uheldige situasjonen en uforskyldt har kommet opp i.  Selmer-Olsen avklarer med UMB ledelsen om 
UMB sørger for kostnadsdekning på trinn 1. Det må vurderes om  flytting av minkhuset til plenarealet 
på Syverud er et alternativ til dagens plan for trinn 1. 
 
 



Styresak 7/12 Nye priser for forsøk og tjenester fra SHF og FôrTek 
1.februar 2012 
 
Ny prisliste er utarbeidet med basis i fullkostkalkyle for SHF. Prisene angir dyreleie pr dag. Alt utenom 
normalt stell belastes oppdragsgiver med timebetaling. De organisasjonene som betaler 
grunnfinansiering av SHF (UMB, NVH og Bioforsk) får dette tilbake i form av reduksjon på fakturaen. 
Reduksjonen er prosentvis lik for alle. Andre kunder må betale fullkostpris. Det er lagt inn rabatt for 
mer enn 40 mjølkekyr i helårsforsøk på løsdrifta. Dette gjør at store forsøk ikke gir fortjeneste, men 
prises i henhold til inntektskravet for storfeavdelinga (kostnadsdekning). I forhold til forslaget som 
ble lagt fram i møtet anbefaler styret at timepriser for arbeid reguleres i henhold til generell 
lønnsøkning.  
 
Sakspapirer:  Prisliste for SHF 2012 
 
Vedtak:  SHF-styret vedtar ny prisliste med virkning fra 1.februar 2012.  
 
 
Styresak 8/12 SHFs plass i DnU 
 
Med basis i Fellesstyrets vedtak om organisering av Det nye Universitetet, er det aktuelt å diskutere  
hvilken tilhørighet SHF og FôrTek bør ha. Fellesstyret vil oppnevne en arbeidsgruppe med mandat å 
se på organisering av sentere ved DnU. Arbeidsgruppa oppnevnes 13.mars. Første gangs drøfting av 
arbeidsgruppas innstilling  skjer 19.juni og vedtak ventes 16.-17. oktober 2012. SHF styret luftet 
synspunkt på organisering, men med det planlagte tidsperspektivet er det liten grunn for SHF styret 
til å detaljdiskutere saken nå.   
 
Vedtak:  SHF styret anbefaler at Selmer-Olsen deltar i arbeidsgruppa som skal diskutere organisering 
av infrastruktursentere ved DnU, og forutsetter at SHF styret får anledning til å uttale seg om saken 
på et seinere tidspunkt. 
 
Styresak 9/12 Nytt SHF  
 
Forprosjektering av Nytt SHF er lagt ut på anbud i såkalt ”samspillskonkurranse”. Potensielle 
tilbydere møtte til befaring 17.januar 2012. Mens vi venter på avgjørelse på dette har Stasbygg 
iverksatt ny runde med de faglige grupper på hvert dyreslag. Jan Sigurd Pettersen tegner prinsipp-
skisser for bygningene. Det arbeidet UMB + NVH + Statsbygg legger ned fram til mars vil bli førende 
for entreprenørenes prosjektering. 
 
Sakspapirer:   

• Skisser 
• Framdriftsplan 
• Alternative system for smittehåndtering ved SHF 

 
I SHF styrets anbefalte prioritering av dyreslag og anlegg, som siden er vedtatt av Fellesstyret, ble 
følgende tatt helt ut: 

- Stoffskifte 
- Pelsdyr 
- Hest 
- Hund 
- Høytørke / Korntørke 
- Besøksgård 
- Slaktegris  (utenom forsøk) 



 
Siden har Departementet (KD) bestemt at Stoffskifteavdelinga skal være med og at vi må sikte på en 
ramme på 300 mill kr (inkl Statsbyggs kostnader og MVA).  
 
Det er da gjort ytterligere justeringer av dyretall:  
 
Ammeku/okser fra 48 til 40, Purker fra 66 til 40, Kylling fra 8 til 6 rom, Fistelkyr fra 20 til 16,  
 
For at vi skal være i nærheten av å kunne holde estimert kostnad oss innenfor 300 mill inkludert 
stoffskifte, må ytterligere innstramninger gjøres.  Forslag til tiltak er: 

- Ta i bruk Syverud for fjørfe (sparte kostnader siden hus og infrastruktur allerede finnes) 
- Samle alle bygg på østsiden av Syverudveien (Kun bruke Einarstujordet og ikke 

Einarstubeitet) 
- Finne smarte løsninger, som for eks. å legge SHFs administrasjon og møterom i 2.etg over 

kufjøset framfor å ha eget bygg.  Legge lager for handelsgjødsel og såkorn i kjeller under 
grisehuset. 

 
Hvis det skulle vise seg at anbud på byggeprosjektet kommer bedre eller dårligere ut enn forventet, 
bes SHF styret om å ha meninger om prioriteringer inn/ut. SHF styret ble og bedt om å mene noe om 
smittehåndtering ved Nytt SHF. Styret støtter tanken om at smitteløsninger og sko/klesskift 
tilrettelegges for at de SHF-ansatte kan møtes til felles lunsj. 
 
Vedtak:   

1. SHF styret støtter de planer og vurderinger som er lagt fram så langt, men ber om at det på 
nytt tenkes gjennom hvordan avstanden fra siloene til kufjøset kan reduseres. 

2. Som første prioritet til å tas inn igjen i byggeplanene, hvis det er økonomi til det, kommer 
korntørke (å finne plass til dagens tørke) og dernest høytørke. Dersom dagens planer ikke 
kan realiseres innenfor 300 mill anbefaler SHF styret at en jobber for å krympe areal på alle 
enheter framfor å kutte noe dyreslag helt ut. 

3. SHF styret anbefaler minst mulig besøk inn i dyrerommene og at det heller legges opp til at 
besøkende ser dyra gjennom glassvegger/vinduer i besøksrom og mesaninløsninger. Det 
anbefales å ta kontakt med Helsetjenesten for storfe, gris, sau og fjørfe for å diskutere 
smitteproblematikk.  

 
 
Styresak 10/12 Eventuelt 
 
Selmer-Olsen presenterte rutine for håndtering av henvendelser om besøk til SHFs dyrerom. 
Intensjonen med rutinen er å sørge for at SHF sitter med avgjørelsen om det skal tillates besøk eller 
ikke.  Rutinen er sendt til enheter ved UMB som erfaringsmessig mottar henvendelser om besøk 
(IHA, Landbruksmuseet, Skoletjenesten ved UMB, Servicetorget, Dag Guttormsen) 
 
Dato for neste styremøte ble satt til 8.mars.  
 
(I ettertid har Statsbygg bedt om en gjennomgang av skisser og planer med SHF-styret. Dato for dette 
er satt til 15.februar kl 0800-1200. Det blir da vurdert om møtet den 8.mars skal utsettes.) 
 
 
 
 


