Møte i styringsgruppa 21.05. 2013, kl. 11.00 - 15.00,
Landbrukets Hus, Tynset

Referat
Til stede:

Bersvend Salbu (Tynset)
Norvald Illevold (Rendalen)
Charlotte Ryen (Sau og Geit)
Ingvar Hage (Bioforsk)
Joar Brukvangen (FM)
Jorunn Stubsjøen (FM)

Forfall:

Karsten Bergset (Bondelaget)
Jorunn H. Støen (Bonde- og Småbrukarlaget)

Dagsorden for møtet:

1. Referat fra møtet den 21.03. 2012.
Referat godkjent
2. Rapport 2012.
Ingen kommentarer i forhold til rapport for 2012
3. Fårebygg – kort orientering
Prosjektet Fårebygg ble initiert av Småfeprogrammet, og vi har sammen med NVH,
UMB, VI, NILF m. fl. jobbet frem innhold i prosjektet. Prosjektet ble etter behandling i
NFR i desember 2012 tildelt midler fra FFL/JA. Prosjektet ledes av NVH. Jorunn
Stubsjøen orienterte kort om innhold, fremdrift m.m. Prosjektbeskrivelse m.m. er
sendt ut til Styringsgruppen.
4. Geit; – marked for kjekjøtt, kulturlandskap
Bioforsk/Bygdeforsk har sendt skisse til forskningsprosjekt til NFR.
De søker om evt. medfinansiering fra Småfeprogrammet.
Styringsgruppen er positiv til problemstillingene i prosjektet, men vil i første omgang
prioritere midlene i Småfeprogrammet til å følge opp igangsatte prosjekter på dette
tema.

5.

Fôring av sau – nytt forskningsprosjekt v/ UMB m. fl.
Skisse sendt fra UMB m. fl. til NFR, og det er kommet en forespørsel om
medfinansiering fra Småfeprogrammet.
Styringsgruppen er positiv til å bidra med finansiering i forhold til å følge opp videre
forskning på fôring av sau gjennom prosjektet; Ewe nutrition for lamb viability and
growth (Fôring for livskraftige lam).

6. Agronomi/agronomiske tilpasninger grovfôrproduksjon
Skisse sendt fra Bioforsk til NFR, og det er kommet forespørsel om medfinansiering
fra Småfeprogrammet.
Styringsgruppen er positiv til å bidra med finansiering i et slikt forskningsprosjekt.
Om skisse sendt NFR ikke skulle «gå videre» til søknad om forskningsprosjekt, er
Styringsgruppen positiv til å bidra med midler i et evt. forprosjekt på dette tema.
Videre forskning på dette tema kan også kobles inn på satsingene vi får gjennom
midler tildelt «Fjellandbrukssatsingen» fra LMD til fylkene Oppland, Hedmark, SørTrøndelag og Nord-Trøndelag.
7. Småfeprogrammet; status, fremdrift og videreføring.
Se vedlagte økonomiske oversikt.
Fjellandbruk
Jorunn Stubsjøen orienterte om økonomisk plan for disponering av midlene til
Småfeprogrammet i årene 2013 – 2015.
Styringsgruppen sluttet seg til fremlagte plan. Planen inneholder en prioritering av
midlene til fortsatt aktivitet knyttet til tiltak rettet mot brukerne; Gratis 1. veiledning og
fagdager/faglig veiledning/møteplasser i årene 2013 - 2015.
Videre ønsker Styringsgruppen å følge opp forskningsprosjekter, både de langsiktige
forskningsprosjektene som er igangsatt/under etablering, og forskningsprosjekter av
mer kortsiktig karakter som bidrar til økt kunnskap på viktige fagfelt. Disse
prosjektene følges opp i årene 2013 – 2015.
Landbruksdirektøren (FM) følger opp i forhold til LMD ang disponering av midlene
etter denne planen for årene 2013 – 2015.
Joar Brukvangen og Bersvend Salbu orienterte om Fjellandbrukssatsingen.
Fylkesmannen i Hedmark, Regionrådet for Fjellregionen og Småfeprogrammet har
jobbet med innspill til denne satsingen. I Jordbruksavtalen 2013 er det bevilget midler
til «Fjellandbrukssatsingen». Fylkene Oppland, Hedmark, Sør-Trøndelag og NordTrøndelag tildeles 4 mill. kroner pr år i 3 år. Satsingen skal koordineres mellom
fylkene og det skal jobbes med felles utfordringer og prioriteringer.
Fylkesmannen i Hedmark vil prioritere arbeidet med en slik satsing. FM ønsker
hovedfokus på volumproduksjon av mjølk og kjøtt basert på grovfôr og utmarksbeite,
samtidig som en også ser muligheter for økt verdiskaping basert på videreforedling
og andre satsinger knyttet til fjellandbruket.

Møtet slutt kl. 14.30

