
Retningslinjer for Norsk Frøavlerlags Forskingsutvalg  
Vedtatt på møte i Frøavlerlagets Arbeidsutvalg 03.03.2014. 

 

Grunnlag og formål  

1. Grunnlaget for Norsk Frøavlerlags midler til forskingsformål er midler som Frøavlerlaget hvert år 

disponerer på grunn av trekk i frøoppgjørene til lagets medlemmer.  

 

2. Forskingsmidlene skal brukes til forskingsprosjekter til fremme av norsk frøproduksjon.  Med 

‘frøproduksjon’ forstås produksjoner der det foretas oppgjørstrekk til Norsk Frøavlerlag.  

 

Forskingsutvalget  

3. Søknader behandles av Forskingsutvalget, som består av to representanter fra Norsk Frøavlerlag, 

en representant fra hvert av frøfirmaene Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn og Felleskjøpet 

Rogaland Agder, en representant fra Norsk Landbruksrådgiving og en representant fra Bioforsk.   

 

4. En av representantene fra Norsk Frøavlerlag velges til leder for Forskingsutvalget.  

 

5. Frøavlsmiljøet er lite og oversiktlig og det anses ikke å være problemer knytta til habilitet. Alle 

medlemmene i Forskingsutvalget deltar derfor ved behandling av alle søknader.  

 

6. I forbindelse med utlysning av midler og søknadsbehandling skal Forskingsutvalget ha minst to 

møter pr. år.  Dette kan være fysiske møter eller telefonmøter.  Innen 1. mars avholdes et møte 

hvor de forskjellige forskningsprosjekta blir diskutert og rangert, og innen 1. november avholdes 

et oppsummeringsmøte av årets sesong. 

 

Typer av forskingsprosjekter som kan få støtte  

7. Forskingsmidlene disponeres til to ulike typer forskingsprosjekter: 

a. Store og langvarige prosjekter der Norsk Frøavlerlag deltar i finansieringen sammen med 

andre hovedfinansieringskilder, som Norges Forskingsråd eller Innovasjon Norge.  

b. Ett- eller toårige prosjekter der også såvarefirmaer og produktleverandører kan bidra til 

finansieringen sammen med Norsk Frøavlerlag.   

  

8. Søknadene behandles i Forskingsutvalget etter en årlig søknadsfrist.  Forskingsutvalget formidler 

sin innstilling til Frøavlerlagets Arbeidsutvalg, som tar beslutning om disponeringen av 

forskingsmidlene.  Til toårige prosjekter kan det gis foreløpig tilsagn for midler for begge år, men 

endelig bevilgning for det andre året skal skje etter (kortfattet) rapport og ny søknad til 

Forskingsutvalget.   

 

9. En mindre reserve av forskingsmidlene skal disponeres til ad hoc prosjekter som kan oppstå på 

grunn av særskilte forhold i vekstsesongen, så som uventa insekt- eller soppangrep, ekstremvær 

eller liknende.  



 

Prosedyrer for den årlige tildeling av midler til forskingsprosjekter   

10. Følgende tidsfrister gjelder:  

a. 1. desember: Utlysning av midler kunngjøres av Forskingsutvalget på Frøavlerlagets 

nettsider og gjennom Bioforsks og Norsk Landbruksrådgivings kanaler.  Utlysingsteksten 

skal inneholde informasjon om tilgjengelige midler ved denne utlysingen, søknadsfrist og 

eventuelle føringer/prioriterte områder. 

 

b. 1. februar:  Søknadsfrist til Forskingsutvalgets leder.  

 

c. 1. mars:  Møte i Forskingsutvalget der de forskjellige forskningsprosjektene blir diskutert og  

rangert i en innstilling overfor Frøavlerlagets Arbeidsutvalg. 

 

11. Frøavlerlagets Arbeidsutvalg fordeler de avsatte forskingsmidlene til de ulike omsøkte 

forskingsprosjektene etter vurdering av Forskingsutvalgets innstilling. 

 

Formidling av resultater til medlemmer av Norsk Frøavlerlag 

12. Resultater fra prosjekter som mottar støtte fra Frøavlerlaget skal alltid presenteres i Jord- og 

plantekulturboka eller Frønytt.  Dette gjelder også om resultatene er av en slik karakter at det 

ikke gir grunnlag for endring av dyrkingsteknikken.  


