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Professor dr. Nicolay Eeg-Larsen ble
oppnevnt som medlem av Norges land-
bruksvitenskapelige forskningsråd fra
1. januar 1968, og hans funksjonstid
utløp 31. desember 1975. Han ble valgt
inn som medlem av arbeidsutvalget fra
1. januar 1972, ble valgt til varafor-
mann fra årsskiftet 1972/73 og har vart
rådets formann de siste to år.

Eeg-Larsen er professor i ernærings-
fysiologi ved Oslo Universitet. Han
fremhever på en klar og velbegrunnet
måte den naturlige og nxre sammen-
heng mellom ernæring og landbruk. I
en tid da ernteringsspørsmålene er
sterkt fremme i den offentlige debatt,
har det vart en stor styrke for NLVF
å ha professor Eeg-Larsen som sin frem-
ste tillitsmann.

Det store arbeid som professor Eeg-
Larsen har nedlagt i NLVF, har vært
preget både av de langsiktige perspek-
tiver for landbruksforskningen og den
praktiske gjennomføring av oppgavene.
Han har for en stor del tatt sitt ut-
gangspunkt i NLVF's langtidsplan og
lagt mye arbeid i å konkretisere denne
i form av forskningsprogrammer og
-prosjekter.

Professor Eeg-Larsen har v<ert klar
over at NLVF måtte ha en tilfredsstil-
lende økonomisk ramme for å kunne

medvirke til å gjennomføre de oppga-
ver som naturlig tilligger landbruks-
forskningen. Han har derfor arbeidet
iherdig for å bedre rådets økonomi.
Hans innsats var av avgjørende betyd-
ning for den vesentlige økning i stats-
bevilgningen til NLVF i 1976.

NLVF vil takke professor Eeg-Lar-
sen for hans verdifulle innsats i rådet.
Han taler landbrukets og landbruks-
forskningens sak med klokskap og styr-
ke, og hans meninger blir hørt både i
og utenfor landbruket. NLVF håper at
det også i fremtiden kan gjøre seg nytte
av Eeg-Larsens innsikt og arbeidskraft.
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Oversikt over virksomheten i 1975
v;-f

NLVFs ORGANER

NLVF har 28 medlemmer som re-
presenterer sentraladministrasjonen,
landbrukets organisasjoner, vitenskape-
lige institusjoner og forsøksrådene. I
1975 har forskningsrådet hatt følgende
sammensetning:

Organisasjonssjef Erik Bjorå
Direktør Conrad Bonnevie-
Svendsen
Professor Nicolay Eeg-Larsen
Rektor Oddvar Fodstad
Bonde Hans Haga
Dosent Oddvar Helle
Herredsagronom Knut Helling
Professor Thor Homb
Dosent Edvin Kile
Direktør Erik Kjøs
Lærer Eldbjørg Markestad
Dosent Alf Nordby
Veterinærinspektør Ola Onstad
Landbruksdirektør John Ringen
Forsøksleder Jens Roll-Hansen
Professor Ivan Th. Rosenqvist
Professor Ivar Samset
Skogdirektør Hans Kr. Seip
Dosent Øystein Sjaastad
Professor Peter Solberg
Rektor professor Lars Strand
Ekspedisjonssjef Casper Sundby
Professor Odd Todnem
Sekretær Arne Veen
Direktør Ivar Vestby
Veterinærdirektør Reidar Vollan
Direktør Einar Wøhni
Professor Knut Aastveit

Professor Nicolay Eeg-Larsen og ve-
terinærinspektør Ola Onstad har vært

henholdsvis formann og nestformann i
rådet.

Arbeidsutvalget

Rådet velger et arbeidsutvalg på 5
medlemmer innen sin midte. Følgende
personer har vært medlemmer av ar-
beidsutvalget i meldingsåret:

Professor Nicolay Eeg-Larsen
Veterinærinspektør Ola Onstad
Direktør Conrad Bonnevie-Svendsen
Ekspedisjonssjef Casper Sundby
Professor Knut Aastveit

Formannen og nestformannen i rådet
er også arbeidsutvalgets formann og
nestformann.

Utvalg, styrer m. v.

I NLVF's organisasjonsmønster ut-
gjør de rådgivende organer et viktig
ledd. Disse deltar i forskningsrådets ut-
rednings- og planleggingsvirksomhet,
avgir innstilling i forbindelse med bud-
sjettet, vurderer forskningsprosjektenes
status- og sluttrapporter m. v. Før
NLVF ble opprettet hadde Landbruks-
departementet nedsatt forsøksråd for
en del fagområder. Forskningsrådet har
så langt som mulig nyttet forsøksråde-
ne som rådgivende organer. På fagom-
råder som forsøksrådene ikke dekker,
har NLVF egne forskningsutvalg. NLVF
nytter følgende forsøksråd og forsk-
ningsutvalg:

Forsøksrådet for landbruksøkonomi
Rådet for hagebruksforsøk
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Rådet for
Rådet for
Rådet for
Rådet for
forskning
Utvalg for
forskning
Utvalg for
-miljø
Utvalg for
Utvalg for

husdyrforsøk
jordbruksforsøk
meieriforsøk
veterinærmedisinsk

landbruksteknisk

naturgrunnlag og

næringsmiddelforskning
skogforskning

I tillegg til disse permanente organer
har rådet også flere ad hoc-utvalg for
spesielle utredningsoppdrag og styrings-
utvalg som detaljplanlegger og leder
gjennomføringen av forskningspro-
grammer. NLVF's egne institutter har
særskilte styrer. I et eget kapittel i års-
meldingen er gitt en oversikt over sam-
mensetningen av råd, utvalg, komiteer
og styrer pr. 1. januar 1976.

Administrasjon

NLVF's administrasjon har konto-
rer i Wergelandsveien 15, Oslo. 1 til-
knytning til administrasjon utføres også
en del fellesoppgaver for rådets forsk-
ningsvirksomhet, i første rekke utred-
ning og planlegging samt regnskapsfør-
sel og personalforvaltning.

Administrerende direktør:
Sivilagronom Ottar Jamt
Underdirektør:
Sivilagronom Magne Stubsjøen

På en del større forskningsprogram-
mer er det ansatt daglig leder. De dag-
lige ledere for slike programmer er ikke

ansatt ved noe institutt, men knyttet til
NLVF's administrasjon.

NASJONALE
SAMARBEIDSORGANER

NLVF rna nødvendigvis ha store
kontaktflater både med de sentrale
myndigheter og forskningsinstitusjoner
og -miljøer utenom landbruksforsknin-
gen. For å ivareta denne kontakt er det
etablert samarbeidsorganer. I det føl-
gende blir det gitt en kort omtale av
Fellesutvalget mellom Landbruksdepar-
tementet og NLVF og Forskningsråde-
nes samarbeidsutvalg.

Fellesutvalget mellom
Landbruksdepartementet
og NLVF

I 1974 oppnevnte Landbruksdepar-
tementet og NLVF et fellesutvalg til å
drøfte forskjellige forskningspolitiske
spørsmål. Utvalget har 6 medlemmer
— 4 fra Landbruksdepartementet og 2
fra NLVF. Landbruksdepartementets
medlemmer er landbruksdirektør John
Ringen, skogdirektør Hans Kr. Seip,
ekspedisjonssjef Casper Sundby og vete-
rinærdirektør Reidar Vollan. NLVF's
medlemmer er formannen og direktøren.
Fellesutvalgets formann er skogdirektør
Hans Kr. Seip.

I meldingsåret har fellesutvalget drøf-
tet flere forskningspolitiske spørsmål,
og stikkordmessig kan følgende nevnes:

Planlegging av forskningsprogrammer
Landbruksforskningens arbeidsfelt
Forholdet mellom Budsjett I, II og
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Ill innen landbruksforskningen
Rettigheter for NLVF-ansatt
personale ved forskningsinstitu-
sjonene under Landbruksdeparte-
mentet
Eventuelle nye prosjekter med
finansiering fra W. K. Kellogg
Foundation
Beskrivelse av igangværende
forskningsaktiviteter
Byggesaker
Vitenskapelige instrumenter

Flere av nevnte punkter berører be-
tydelige prinsipielle sider ved forsk-
ningspolitikken, og for en del av dem
har det bare vært innledende drøftinger.

Fellesutvalget har drøftet en del for-
holdet mellom Landbruksdepartemen-
tets bevilgninger direkte til forsknings-
instituttene (Budsjett I), NLVF's be-
vilgninger (Budsjett II) og midler som
kanaliseres til landbruksforskningen fra
offentlige myndigheter, private institu-
sjoner og bedrifter for gjennomføring av
bestemte oppgaver (Budsjett III —
oppdragsforskning). Utvalget mener
bl. a. det er viktig at oppdragsmidlene
blir sett i sammenheng med de primær-
oppgaver som Landbruksdepartemen-
tets forskningsinstitusjoner skal drive
med. De synspunkter som har gjort seg
gjeldende i fellesutvalget er gi«rt kjent
for det statssekretærutvalg som har for-
beredt St. meld. nr. 35 «Om forsknin-
gens organisering og finansiering».

Fellesutvalget foreslår at Landbruks-
departementets offisielle linje må være
at NLVF-lønnet personale sctn har ar-
beidsplass ved departementets forsk-

ningsinstitusjoner, stilles likt med det
statslønnete personale, når det gjelder
deltakelse i de forskjellige organer ved
institusjonene.

Flere av de landbruksvitenskapelige
institutter gir ut eller er i ferd med å
lage oversikter over sin forskningsvirk-
somhet. Etter utvalgets mening bør sli-
ke oversikter være mesit mulig ensartet.
Dermed kan de gi en mest mulig full-
stendig oversikt over norsk landbruks-
forskning, noe som er av betydelig ver-
di for den videre planlegging av forsk-
ningen. På grunnlag av drøftingene i
fellesutvalget har Landbruksdeparte-
mentet anmodet NLVF om å nedsette
en komité med representanter for de
sentrale forskningsinstitusjoner, som gis
i oppdrag å komme fram til et felles
opplegg for beskrivelse av den land-
bruksforskning som foregår.

Spørsmålet om vitenskapelig utstyr i
landbruksforskningen er drøftet i flere
møter i fellesutvalget. Det har vært
enighet om å tilstrebe en ordning, slik
at vitenskapelig utstyr som innkjøpes
over Landbruksdepartementets budsjett,
og som egner seg for utleie, må ses
mest mulig i sammenheng med den in-
strumentpark som NLVF's instrument-
tjeneste disponerer. Landbruksdeparte-
mentet har en arbeidsgruppe i gang med
å vurdere praktiske løsninger i forbin-
delse med en samordning av departe-
mentets og NLVF's innkjøp av viten-
skapelig utstyr.

Forskningsrådenes samarbeidsutvalg
forskningsrådenes samarbeidsut-

valg er sammensatt av formennene i
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forskningsrådenes styrer eller arbeids-
utvalg og de administrative ledere.
Formannen velges på skift xnellom de
deltagende forskningsråd, og sekretari-
atfunksjonen går også på omgang mel-
lom rådene. I 1975 har direktør Finn
Lied, NTNF, vært samarbeidsutvalgets
formann, og NTNF hai ivaretatt sek-
retariatfunksjonen.

Samarbeidsutvalget utgir en egen
årsmelding. I det følgende skal likevel
omtales en av de større saker som sam-
arbeidsutvalget har behandlet i 1975.

I en henvendelse til samarbeidsutval-
get opplyste Miljøverndepartementet
at Regjeringen har forpliktet seg til å
legge opp et systematisk overvåkings-
program over forurensningssituasjonen
i de havområder som berøres av petro-
leumsvirksomhete.ii. Dette program skal
bl. a. omfatte målinger og kvantifise-
ringer over tilførsel av forurensninger i
aktuelle områder og undersøkelser av
virkningene av forurensninger på det
maritime miljø med særlig vekt på ef-
fekter på fiskeavkastningen. Etter be-
slutning i Regjeringen er det etablert en
arbeidsgruppe som har til formål å klar-
legge igangværende og planlagt forsk-
ning og fremme forslag om organise-
ring og finansiering av et langsiktig
forsknings- og overvåkingsprogram.
Miljøverndepartementet, som leder
nevnte gruppe, ønsket at Forskningsrå-
denes samarbeidsutvalg skulle bidra med
å utarbeide forslag til program. Utval-
get anså dette for å være et spørsmål
om å lage et program for norsk forsk-
ningsvirksomhet som kan klarlegge sen-
trale problemstillinger i St. meld. nr. 25

«Petroleumsvirksomhetens plass i det
norske samfunn», og som må vurderes
ut fra sannsynlige rammer for økono-
miske og personalmessige ressurser.

Da programmet måtte utarbeides på
kort tid, vedtok samarbeidsutvalget å
anmode professor Arne Jensen, NTH
om å utrede saken, og det ble etablert
en rådgivende gruppe bestående av kon-
sulent Finn Erik Dahl, havforsker
Grimm Berge og avdelingsdirektør Rolf
Marstrander. NTNF påtok seg å bære
utgiftene som var forbundet med utred-
ningen. I møte 15. april 1975 behand-
let samarbeidsutvalget professor Jen-
sens rapport som det ble vedtatt å sen-
de Miljøverndepartementet med en del
merknader og kommentarer.

INTERNASJONALT SAMARBEID

I det følgende er de viktigste inter-
nasjonale kontakter omtalt.
Nordisk Kontaktorgan for
Jordbrugsfonkning

Nordisk Kontaktorgan for Jord-
brugsforskning (NKJ) er et samarbeids-
organ mellom de landbruksvitenskape-
lige forskningsråd i Norden. Organets
virksomhet har også i 1975 særlig kon-
sentrert seg om å skaffe til veie midler
til gjennomføring av nordiske prosjek-
ter. Det er videre tatt initiativ til plan-
legging av nye prosjekter.

NKJ har anbefalt økonomisk støtte
til i alt 11 prosjekter og nedenforstå-
ende oppstilling viser hvilke beløp de
respektive land har bevilget og hvor
mange prosjekter de enkelte land del-
tar i:
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Deltakelse i
Bevilgning i 1975 antall prosjekter

Danmark Dkr 730 350 9
Finland Fmk 203 400 8
Island Nkr 10000 1
Norge Nkr 676 000 11
Sverige Skr 758 000 10

Til de 11 NKJ-prosjekter som var og mer avgrensede områder. Forsk-
igang i 1975 bevilget de landbruksvi- ningsrådet har på flere måter samarbeid
tenskapelige forskningsråd i Norden så- med disse.
ledes i alt Nkr. 2 670 000. Prosjektene Den eldste av slike organisasjoner er
er omtalt i NLVF's prosjektkatalog for Nordiske Jordbrugsforskeres Forening,
1976. (NJF) som ble etablert i 1918.

NKJ har i året medvirket til plan- N J F s o p p r j n n e l j g e målsetting var å
legging av nye forskningsprosjekter på VXI, e t k o n t a k t o r g a r i ) der man skulle
følgende felter: l æ r e h v e r a n d r e a kjenne. Denne målset-
— Planteresistens mot lagersykdom- ting gjelder fortsatt, men i tillegg er

mer, eventuelt også vektorbårne foreningen etter hvert Llitt et planleg-
virus-potet gingsorgan for nordiske forskningspro-

— Planteresistens mot skadegjørere i sjekter. Det er seksjonene gjennom sine
bærvekster — solbær, jordbær arbeidsgrupper og arrangement av sym-

— Integrert bekjempelse av skadegjø- posier o. 1. som forestår denne planleg-
rere på frukttrær — eple gingsvirksomhet. Når prosjektene er

— Integrert bekjempelse av skadegjø- planlagt gjennom NJF, blir de over-
rere på korsblomstriga — oljevek- sendt andre organer for finansiering,
ster f. eks. Nordisk Kontaktorgan for Jord-

— Planteresistens mot kålfluer i kors- brugsforskning (NKJ).
blomstrede — kålrot, kål N j F har ellers utviklet seg til et

— Virkningen av vekselvekster på av- «næringsorgan» for andre nordiske or-
lingsstabiliteten etter flere års ensi- g aner, som NKJ, Nordisk Råd, Kul-
dig byggdyrking samt undersøkel- tursekretariatet o. 1.
ser av rotpatogene sopper og jor-
dens innhold av fenolholdige syrer. N J F h a r f ø I g e n d e „ f a g s e k s j o n e r .

Jord og gjødsling
Samarbeidsorganer på Plantedyrking
avgrensede fagområder Hagebruk

I tillegg til Nordisk Kontaktor- Plantepatologi og landbrukszoologi
gan for Jordbrugsforskning er det et or- Husdyrbruk
ganisert nordisk samarbeid innen flere Næringsmiddelteknikk
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Teknikk
Kulturteknikk
Landbruksøkonomi
Undervisning og rådgivning
Miljøvern

Inne.ifor skogbruk nevnes Samar-
beidsnemnden for nordiske skogforsk-
ningsinstitusjonei. Samarbeidsnemnden
har nedsatt fk a. arbeidsgrupper eller
seksjoner, der samarbeidsoppgaver blir
drøftet, planlagt og fordelt på de for-
skjellige land og institusjoner med sik-
te på felles utnyttelse av ressursene.

I 1975 er det etablert et samarbeids-
organ innen veterinærmedisin og som
foreløpig har benevnelsen De nordiske
veterinærorganisasjoners komité for vi
tenskapelig samarbeid.

Komiteen har til formål å arbeide for
økt faglig samarbeid innen veterinær-
medisin i Norden, samt ta initiativ til
og planlegge nordiske prosjekter på
området.

I tilknytning til nordiske forsknings-
organisasjoner blir det utgitt vitenska-
pelige tidsskrifter på nordisk basis, hvor-
av de mest kjente er Acta Agriculturae
Scandinavica, Act-. Veterinaria Scandi-
navica og Nordisk Veterinærmedisin.
Det er stor tilgang på stoff til disse
tidsskrifter, som har en betydelig utbre-
delse også utenom Norden.

W. K. Kellogg Foundation

NLVF har også i 1975 hatt et nært
samarbeid med W. K. Kellog Founda-
tion. Den amerikanske stiftelsen finan-
sierer for tiden tre prosjekter i Norge,
hvorav to er i avslutningsfasen. Det er

imidlertid tatt opp drøftelser med Kel-
logg Foundation om nye aktuelle opp-
gaver.

Det 4-årige ledertreningsprogram i
Norske 4H, som ble startet opp 1. sep-
tember 1972, er nå inne > avslutnings-
året. Den totale bevilgning til dette
prosjektet har vært på $ 140 000. Pro-
sjektet er for øvrig en fortsettelse av et
4-årig ledertreningsprogram i Norske
4H, som Kellogg Foundation startet
opp ; 1968 og bevilget kr 715 000 til.

ben amerikanske stiftelsen har over
en 5-års periode fra 1. januar 1972 be-
vilget til sammen $ 398 000 til Norsk
institutt for næringsmiddelforskning.
Bevilgningen omfatter både vitenskape-
lig utstyr, driftsutgifter og stipend til
utenlandsopphold for forskere ved in-
stituttet.

Fra 1. januar 1975 startet det et 5-
årig prosjekt, som bl. a. tar .sikte på å
fremme utviklingen av reindriftsnærin-
gen innen en større reindriftsgruppe el-
ler et modellområde. I modellområdet,
som er lagt til Kautokeino reinsogn, tar
man sikte på å sikre et tilstrekkelig an-
tall økonomisk trygge arbeidsplasser
for på den måte å skape en levedyktig
sosial enhet. Dessuten vil man motivere
næringen til å bygge videre på de gam-
le samarbeidsprinsipper mellom og in-
nen reindriftsgruppene samt gjøre næ-
ringen motivert for nye driftsformer,
strukturforbedringer og rasjonalise-
ringstiltak som man kommer fram til
under utviklingen av modellområdet.
Det er bevilget til sammen $ 187 300
til prosjektet, som ledes av et styrings-
utvalg nedsatt av NLVF.
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Kellog Foundations president, Dr.
G. Mawby, ble i 1974 tildelt Den kgl.
Norske St. Olavs Orden. Med bakgrunn
i dette inviterte Landbruksdepartemen-
tet Dr. Mawby til Norge i månedsskif-
tet august/september 1975. Under dette
besøk hadde Dr. Mawby audiens hos
H. M. Kong Olav, og han deltok i åp-
ningen av det nye bygg for Norsk in-
stitutt for næringsmiddelforskning.

COST-samarbcidet

NLVF hadde først på året 1975 en
henvendelse fra Utenriksdepartementet
om det fra landbruksforskningens side
var interest for å delta i noen samar-
beidsprosjekter i forbindelse med COST
(europeisk samarbeid på vitenskapens
og teknologiens område). Det var Ju-
goslavia som hadde foreslått noen pro-
sjekter innen landbruksforskningen.

Fra NLVF ble det gitt uttrykk for
at man i første omgang var interessert
i de forskningsoppgaver i det jugosla-
viske forslag som tok opp produksjon
av encelleprotein på gass og olje og til-
passingen av disse produkter i husdyr-
foringen. Rådet har vært representert
på tre møter i 1975, hvor prioritering
og videre fremdriftsplaner har vært
drøftet.

Noe senere i meldingsåret ble det fra
Sverige fremmet et forslag om COST-
samarbeid på næringsmiddelteknolo-
giens område. NLVF har vært noe for-
beholden her, men har likevel hatt ob-
servatør på ett av de forberedende mø-
ter. Fiskeridepartementet har også hatt
observatør til stede på noen møter, slik
at man har forsøkt å samordne disse

informasjoner. Det er nedsatt 4 arbeids-
grupper, som har fått i oppdrag å ar-
beide videre med å definere forsknings-
oppgaver innen næringsmiddelteknolo-
gi som kan tas opp som COST-samar-
beid.

MØTER I RÅDET OG ARBEIDS-
UTVALGET

I 1975 har forskningsrådet holdt 2
plenumsmøter. I tillegg til årsmelding,
regnskap og budsjett har det i disse
møter vært lagt stor vekt på å drøfte
nye forskningsprogrammer. De nye
programmene er nærmere omtalt i et
eget kapittel i årsmeldingen om utred-
ning og forskning. Rådet i plenum har
dessuten drøftet NLVF's personalbe-
stemmelser og stipendprogram og i den
forbindelse foretatt en del endringer
(se egen omtale om personalbestemmel-
sene og stipendprogrammet).

I tilknytning til rådsmøtet i mai ble
det arrangert et åpent foredragsmøte i
Ingeniørenes Hus, Oslo, hvor ca. 300
deltakere var til stede. Rådets formann,
professor Nicolay Eeg-Larsen ga en
oversikt over NLVF's virksomhet i
1974 og kom deretter inn på en del
perspektiver i forbindelse med NLVF's
virksomhet i årene som kommer. Skog-
forsøksleder Alf Bakke og professor
Birger Opsahl holdt foredrag om hen-
holdsvis «Kjemiske signalsystemer hos
insekter» og «Olje/gass til nitrr jn-
gjødsel, planteproduksjon eller til di-
rekte produksjon av protein».

Forskningsrådets arbeidsutvalg had-
de 13 møter i 1975 og behandlet i alt
519 saker. Tallmessig utgjør stipend,
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tilskott og personalsaker fortsatt de
største saksgruppene. Det er imidlertid
mange andre saker som etter hvert leg-
ger mer beslag på arbeidsutvalgets tid.
Her kan nevnes bl. a. utredninger og
innstillinger som er forelagt råder til
uttalelse, samt initiering, planlegging
og oppfølging av nye forskningsoppga-
ver. Flere av de saker arbeidsutvalget
har behandlet et nærmere omtalt i egne
avsnitt i årsmeldingen.

UTTALELSER

Både departementer og andre institu-
sjoner anmoder NLVF om å avgi ut-
talelser om forskjellige utredninger og
innstillinger. I meldingsåret har forsk-
ningsrådet avgitt uttalelse om:

— Lov om produktkontroll
— Toksikologiens stilling i Norge
— Bruk av omsetningsavgiftsmidler
— Forslag om et nordisk samarbeids-

organ innenfor området forsknings-
biblioteker, vitenskapelig informa-
sjon og dokumentasjon

De uttalelser som er avgitt, er i sin
helhet referert i et eget kapittel i års-
meldingen.

PERSONALBESTEMMELSENE

NLVF forsøker i takt med utviklin-
gen å vie de personalpolitiske spørsmål
nødvendig oppmerksomhet, ikke minst
når det gjelder det vitenskapelige per-
sonale. Regler og ordninger må tilpas-
ses behovet på de aktuelle tidspunkter.
Da det NLVF-lønnete personale i over-
veiende grad er knyttet til statsinstitu-
sjoner, blir det også lagt vekt på å føl-

ge statens personalbestemmelser så langt
som mulig.

I de første 10—15 år etter at NLVF
ble opprettet, tok rådet først og fremst
sikte på en generell opprustning av de
eksisterende institutter. Rådet rekrut-
terte vitenskapelig personale på etabler-
te og nye områder. Det ble også arbei-
det målbevisst for at rekrutteringsper-
sonalet etter hvert skulle gå over i faste
stillinger på statsbudsjettet. Denne mål-
bevisste overføring av NLVF's rekrut-
teringspersonale til statsbudsjettet har
senere avtatt. Dette skyldes først og
fremst en stagnasjon når det gjelder
nye stillinger over statsbudsjettet.

Bortsett fra de institusjoner som er
omtalt i årsmeldingen fra side har
NLVF ikke egne forskningsinstitutter.
Derfor står det i en noe særegen stilling
når det skal gjennomføre tidsbegrensete
forskningsoppgaver med midler over
sitt eget budsjett og forskningsoppdrag
som kanaliseres gjennom rådet. Det har
flere ganger 'vist seg vanskelig å få
gjennomført oppgavene etter planen på
grunn av mangel p.l arbeidskraft ved
institusjoner som det er aktuelt å kople
inn i undersøkelsene. Det gjelder sær-
lig arbeidskraft på forskernivå.

Det er først og fremst ved de
landbruksvitenskapelige institusjoner
NLVF-prosjektene foregår. Norges
landbrukshøgskole og Norges veteri-
nærhøgskole er blitt pålagt større un-
dervisningsoppgaver i den senere tid på
grunn av endret studieopplegg og flere
studenter. Både høgskolene og de fritt-
stående forskningsinstitusjoner har
dessuten fått økt arbeidsbyrde i form
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av utredningsoppdrag, planleggings-
oppgaver m. v. Disse oppdrag kommer
både fra sentraladministrasjonen, fyl-
ker, kommuner og private institusjo-
ner. Sammen med en stagnasjon i ut-
byggingstakten reduserer dette forsk-
ningspotensialet. At landbruksforsk-
ningsetaten er forholdsvis liten, gjør
den enda mer sårbar for ytre påvirk-
ninger av nevnte slag.

Intensiteten i oppbyggingen av forsk-
ningskompetanse ved de enkelte insti-
tutter må variere over tid, og NLVF
har tatt hensyn til dette. Gjennom sitt
stipendprogram og den forskning som
rådet finansierer, har det bygd opp be-
tydelig ekspertise der behovet er blitt
ansett for særlig stort. Forskningsrådet
vil gjennom sitt fleksible system ha
større muligheter til å prioritere et be-
stemt fagområde over et visst tidsrom
enn hva man kan gjøre over statsbud-
sjettet (budsjett I). Resultatet er i alle
tilfelle blitt at NLVF-lønnet personale
utgjør en stor del av ekspertisen ved en-
kelte institutter. Ved NLH og NVH er
det et stort behov for å trekke denne
ekspertise inn i undervisningen for å
imøtekomme de nye krav.

Utrednings- og planleggingsarbeid
blir også mer fremtredende for NLVF's
forskere. NLVF står ofte overfor kom-
plekse oppgaver der både flere fagdisi-
pliner og institusjoner må trekkes inn.
Før en eventuell forskningsinnsats vil
det være nødvendig med ekspertutred-
ninger hvor høyt kvalifiserte forskere
spiller en sentral rolle. På denne måte får
man i mange tilfelle tilstrekkelig svar
på en del spørsmål, samtidig som beho-

vet for økt forskningsinnsats blir av-
dekket.

I de drøftinger NLVF i løpet av mel-
dingsåret har hatt om personalpolitik-
ken har man tatt utgangspunkt i det
økende behov for ekspertise på forsker-
nivå og de siste års stagnasjon i nye
stillinger over statsbudsjettet. Dersom
nevnte stagnasjon fortsetter, vil NLVF
få et stort ansvar både for forskerut-
danning og for å utøve en personalpo-
litikk som sikrer kvalifiserte forskere
for landbruksforskningen i nødvendig
grad.

NLVF har dessuten et arbeidsgiver-
ansvar overfor de mennesker det har
gitt en spesialisert utdanning og knyt-
tet til prosjekter i forholdsvis mange år.
På grunn av den spesialiserte utdan-
ning kan det vise seg vanskelig å kom-
me over i nytt arbeid, og vanskelighe-
tene vil bli større etter hvert som
forskerne blir eldre. Hittil er forskerne
stort sett blitt ansatt for den tid pro-
sjektet antas å vare. Det er høyst for-
ståelig at forskere i mange tilfelle søker
ny stilling før prosjektperioden utløper.
Dette gjør at forskningen vil lide i be-
tydelig grad. Sluttfasen av et prosjekt
er svært viktig. Da blir vanligvis kon-
klusjonene trukket, og det er uheldig at
personalbestemmelsene kan virke slik at
forskerne i denne fase av prosjektene
blir opptatt av å se seg om etter nye
arbeidsmuligheter.

For å oppnå større stabilitet i den
viktige avslutningsfasen av prosjek-
tene har NLVF åpnet mulighetene for
en åremålsansettelse som ikke alltid føl-
ger den antatte lengde av et prosjekt.

; I
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Når ansettelsesperioden er Jengre enn
prosjektperioden, vil man også kunne
få bedre muligheter til grundig planleg-
ging av nye prosjekter, videre- og et-
terutdanning m. v.

Med utgangspunkt i den skisserte ut-
vikling har NLVF også ment at tiden
er inne til at rådet i spesielle tilfelle
kan gi forskere fast ansettelse med tre
måneders gjensidig oppsigelse. Det som
har preget personalpolitikken i NLVF,
er kravet til effektivitet og fleksibilitet.
Begrunnelsen for ordningen med å an-
sette forskerne for den antatte prosjekt-
periode har vært at man ikk<; skai bin-
de midlene, men få en rullering av
dem, slik at nye oppgaver kan tas opp
etter hvert som de melder seg. Denne
begrunnelse har fortsatt gyldighet, og
personalpolitikken må også i fremtiden
utvikles slik at rådets fleksibilitet opp-
rettholdes.

En fast ansettelse vil avkreve forsk-
erne betydelige forpliktelser overfor
NLVF. De må være forberedt på å ar-
beide med forskjellige problemstillinger,
men selvsagt med tilknytning til sitt
fagområde. Da NLVF-prosjekter må
utføres i forskjellige deler av landet,
må ^ast ansatt personale i den grad
arbeidervernloven tillater det, også kun-
ne beordres geografisk.

Man må regne med at ansettelse for
den tid prosjektene antas å vare fort-
satt vil være hovedregelen. NLVF vil
imidlertid legge forholdene til rette for
at det i større grad kan bygge opp en
anvendelig «forskerstall» med høy fag-
lig kompetanse som kan nyttes etter
hvert som oppgavene melder seg. Det er

en forutsetning at kravene for å kom-
me med i denne gruppen er store. Sy-
stemet baserer seg derfor på at en god
de', av forskningsassistentene og de fors-
kere som er ansatt for den tid vedkom-
mende prosjekt antas å vare, skal ut av
NLVF og også for en del ut av forsk-
ningen.

NLVF's nye personalbestemmelser er
gjengitt i en folder som fås ved henven-
delse til rådets administrasjon. Av den-
ne går det fram at det foruten for
forskerne også er foretatt en revisjon
av bestemmelsene for det øvrige person-
ale som er lønnet av NLVF.

REKRUTTERING OG
VIDEREUTDANNING

Skal forskningen kunne gi resultater,
må den knytte til seg høyt kvalifisert
arbeidskraft. Videre- og etterutdanning
blir derfor en meget sentral oppgave.
Behovet for personale med forskerkva-
lifikasjoner kommer dessuten trolig til
å øke innen andre funksjoner av sam-
funns- og næringsliv.

Som et ledd i å gjøre forskerutdan-
ningen så god og effektiv som mulig,
har NLVF hele tiden hatt et eget sti-
pendprogram. Videre har rådet en egen
stipendkomité, som er et rådgivende og
innstillende organ i spørsmål om forsk-
errekruttering og stipendsaker.

Stipendprogrammet har vært drøftet
mer eller mindre kontinuerlig i NLVF's
stipendkomité, og det er også foretatt
flere endringer. I forbindelse med at
NLVF's arbeidsutvalg anmodet stipend-
komitéen om å se nærmere på noen
spesielle stipendtyper, har komiteen
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funnet det hensiktsmessig å foreta en
helhetsvurdering av stipendprogram-
met. Komiteens utredning ble behand-
let på NLVF's rådsmøte i mai 1975.
Her ble det vedtatt en del forandrin-
ger i stipendprogrammet. De stipendty-
per NLVF nå har, er nærmere beskre-
vet i en egen brosjyre som fås i rådets
administrasjon. I det følgende blir det
pekt på noen av de endringer som rå-
det gjorde.

Videreutdanningsstipend er beregnet
på yngre kandidater med høyere utdan-
ning som ønsker å skaffe seg videregå-
ende forskerutdanning ved høgskoler,
universiteter eller andre forskningsin-
stitusjoner. Videreutdanningsstipendene
omfatter 3 stipendtyper:

a. Videreutdanningsstipend i l.kl. 17
for inntil 3 år

b. Videreutdanningsstipend i l.kl. 17
for inntil 1 år

c. Videreutdanningsstipend for 2 til
12 måneder, hvor beløpet er basert
på at stipendiaten opprettholder sin
lønn

Endringene for denne gruppe gjelder
videreutdanningsstipend i lønnsklasse
17 for inntil 3 år som nå kan tildeles
for en hel 3-års periode med en gang.
Tidligere ble disse stipend tildelt bare
for ett år om gangen. Selv om en kan-
didat etter nyordningen blir tildelt sti-
pend for 3 år, forutsettes det at det
hvert år oversendes NLVF en tilfreds-
stillende statusrapport. Dessuten blir
det ved avslutningen av studiet krevd
sluttrapport.

Forskerstipend kan søkes av viten-
skapelig personale på amanuensisnivå
og høyere. Stipendene gis for 2—6 må-
neders studieopphold i forbindelse med
videre- og etterutdanning. Det forut-
settes at stipendiaten beholder sin lønn
under studieoppholdet, slik at stipendet
dekker nødvendige merutgifter. Forsker-
stipend er en nyskapning innen NLVF's
stipendprogram.

Vikarstipend har tidligere dekket ut-
gifter til vikarer for professorer og do-
senter som i ett eller to semestre er fri-
tatt for i. idervisning og administrative
plikter for bare å arbeide med forsk-
ning. Ordningen er nå utvidet til også
å gjelde andre toppstillinger ved forsk-
ningsinstitusjoner samt mellomstillin-
gene (amanuensis, høgskolelektor m. v.).

Reisestipendene dekker merutgifter
for inntil 2 måneders opphold i forbin-
delse med symposier, kongresser, studie-
reiser, videreutdanningskurser o. 1. Vi-
tenskapelig personala med tilknytning
til landbruksforskning kan søke om rei-
sestipend. Nytt er det at reisestipendene
også i visse tilfeller kan tildeles admi-
nistrativt og teknisk personale innen
landbruksforskningen. For øvrig blir det
vanligvis ikke gitt stipend til sympo-
sier, studiereiser o. I. der utgiftene er
mindre enn kr 1 000, idet man mei.er
slike utgifter bør søkes dekket over
forskningsinstitusjonenes egne budsjet-
ter.

NLVF har også i flere år tildelt sti-
pend til utenlandske forskere som gjen-
nom et opphold i Norge kan styrke våre
forskningsinstitutter ved å delta i forsk-
ningsgrupper, drøfte forskningsopplegg
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Og gi forelesninger innen sitt spesialom-
råde. Denne stipendgruppe er opprett-
holdt uten noen endringer.

Når det gjelder de generelle bestem-
melser er søknadsfristene for videreut-
danningsstipend, forskerstipend, vikar-
stipend og stipend for utenlandske fors-
kere endret til 1. april og 1. oktober.
De erfaringer som er høstet, tyder på
at de nye søknadsfrister vil passe bedre
både med hensyn til å fange opp nyut-
eksaminerte kandidater og når det gjel-
der de administrative rutiner for øvrig.
Reisestipend kan søkes når som helst i
året.

ØKONOMI

Landbruksforskningen finansieres i
stor grad ved hjelp av offentlige mid-
ler. Av de totale utgifter dekkes ca.
75 °/o av bevilgninger over Landbruks-
departementets budsjett. Disse bevilg-
ninger (Budsjett I) gis direkte til forsk-
ningsinstitusjonene som foretar valg og
prioritering av forskningsoppgavene
innenfor sine respektive budsjettram-
mer.

A/S Norsk Tipping . . . .
Landbruksdepartementet

NLVFs midler (Budsjett II) utgjør
ca, 17%. Disse midler gis ikke som in-
stituttbevilgninger, men til forsknings-
prosjekter med konkrete målsettinger,
tids- og kostnadsrammer. I tillegg til
Budsjett I og Budsjett II kommer opp-
dragsforskningen (Budsjett III). Det er
midler som offentlige myndigheter og
næringslivet stiller til disposisjon for å
få utført bestemte forskningsoppdrag.

NLVF får sine midler dels over
Landbruksdepartementets budsjett og
dels over A/S Norsk Tippings over-
skudd. 1 henhold til tippeloven skal en
bestemt prosentdel av tippeoverskuddet
gå til forskning. Denne delen fordeler
Regjeringen mellom forskningsrådene.
En vedtatt endring av fordelingsnøkke-
len som går ut på at forskningen her-
etter skal ha 50% mot tidligere 6 5 %
av overskuddet, her medført en reduk-
sjon i tippemidlene til forskningen. For
1976 er det imidlertid en betydelig øk-
ning i bevilgningen til NLVF over
Landbruksdepartementets budsjett, slik
at det ble en romsligere økonomi sam-
menlignet med året før:

1975
kr

16 200 000
3 500 000

1976
kr

15 500 000
9 000 000

Sum 19 700 000 24 500 000

Da budsjettet er et viktig virkemid-
del, legger rådet mye arbeid på dette.
Til grunn for budsjettarbeidet ligger
flere sentrale dokumenter. Det er bl. a.
de offentlige målsettinger som er skis-

sert for landbruks- og ernæringspolitik-
ken og NLVF's langtidsplan for hele
den landbruksvitenskapelige sektor. Ut
fra et helhetssyn tar rådet sikte på gjen-
nom sine bevilgninger å ta opp til
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forskningsmessig belysning spørsmål
som er sentrale for næring og samfunn.

Rådets budsjettarbeid foregår konti-
nuerlig hele året, selv om det er en
stopp fra mai og ut i november. Insti-
tutter og styringsutvalg for forsknings-
programmer sender inn sine forslag til
nye prosjekter innen 1. mai. Disse for-
slag blir i første omgang forelagt de re-
spektive rådgivende organer til faglig
vurdering. Forslagene til nye prosjek-
ter og de rådgivende organers uttalelse
og tilrådinger viderebehandles i arbeids-
utvalget for fremleggelse i plenum.

Foruten at det tas standpunkt til de
nye prosjekter foretar arbeidsutvalget
også en justering av kostnadsrammene
for alle løpende prosjekter. NLVF prak-
tiserer nemlig den ordning at ved før-
ste gangs forslag til nye prosjekter må

de faglige og økonomiske rammer for
den tid prosjektene antas å vare, være
fastlagt. Når et prosjekt bør antas tar
rådet samtidig stilling til dm totale
økonomiske ramme for vedkommende
prosjekt. I stedet for at det hvert år
sendes inn søknad om midler til sam-
me prosjekt, krever rådet statusrappor-
tet hvor det redegjøres for fremdriften
av prosjektene i det forløpende år. På
grunnlag av disse tar rådet standpunkt
til om det er nødvendig å endre tids-
og kostnadsrammene for noen av pro-
sjektene.

NLVF's budsjett for 1976 ble vedtatt
i rådsmøte 26.—28. november 1975, og
følgende oppstilling viser hvordan bud-
sjettet fordeler seg på hovedpostene. Til
sammenligning er tatt med budsjett-
tallene for 1975.

Forskningsoppgaver:
Forskningsprosjekt/program
Nordisk samarbeid
Serviceinstitusjoner
Fellesutgifter

Stipendprogrammet
Administrasjon
Disposisjonskonto

Sum

1975

kr

11 345 350
720 000
799 600

2 631 000
2 350 000
743 500

1110 550

19 700 000

1976 --;

kr :>

14 307 500 >
1200 000
859 200 i";

3 447 000 :/>
2 850 000 *; r
901200 v. •;,
935100 -)\

24 500 000 3J3

Forskningsoppgavene inntar en helt
dominerende og sentral plass i rådets
virksomhet, og vel 80 %> av rådets mid-
ler går til dette formålet. Bevilgningene
til forskningsoppgaver omfatter foruten
forskningsprosjekter, også utgifter til

planlegging og utredning, samt en del
felles servicetjeneste.

I årene 1973—75 hadde forsknings-
rådet en meget vanskelig økonomisk
situasjon p. g. a. at økningen i budsjet-
tene ikke var tilstrekkelig til å dekke
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pris- og lønnsstigningen. I og med at
rådet for 1976 fikk en økning på 24 %
ga det NLVF nye muligheter. På bud-
sjettet for 1976 er det derfor gitt bevilg-
ning til flere nye aktuelle oppgaver.
Samtidig som det er satt i gang plan-
legging av nye prosjekter. Dette er
nærmere omtalt under kapitlet «Utred-
ning og forskning» i årsmeldingen. I
dette kapittel er det også givt en over-
sikt over prosjekter som er avsluttet i
de siste to år.

I 1976 er det gitt bevilgning til i alt
150 forskningsprosjekter, og disse er om-
talt i NLVF's prosjektkatalog for sam-

me år. Da NLVF ikke har egne forsk-
ningsinstitusjoner i nevneverdig grad,
blir prosjektene gjennomført med øko-
nomisk støtte ved bestående institutter
og da særlig de landbruksvitenskape-
lige. Dec ytes også midler til prosjekter
som gjennomføres ved institusjoner som
ikke regnes til de landbruksvitenskape-
lige, f. eks. universitetene. Dette er nød-
vendig for å knytte den ønskede fag-
ekspertise til en del av oppgavene. Føl-
gende oppstilling viser hvordan bevilg-
ningene til prosjektene i 1976 fordeler
seg på institusjoner:

Institusjon Relative tall

Norges landbrukshøgskole 45 °/o
Norges veterinærhøgskole 9 %>
Norsk institutt for skogforskning 19 °/o
Statens forskingsstasjoner i landbruk 2 °/o
Statens plantevern 7 °/o
Landbruksteknisk institutt 4 %
Norges landbruksøkonomiske institutt 2 °/o
Norsk institutt for næringsmiddelforskning 2 %
Andre 10 %

100 %

Den overveiende del av forsknings-
oppgavene som NLVF finansierer er
karakterisert ved at hvert enkelt insti-
tutt planlegger prosjekter som de søker
om midler til og foreslår gjennomførin-
gen av. I tillegg gjennomfører NLVF
en del flerinstitusjonelle oppgaver. Dis-
se er av en slik art at det er nødven-
dig med medvirkning fra flere forsk-
ningsdisipliner. Dermed må også flere

institutter delta i løsningen gjennom et
organisert samarbeid. I de flerinstitu-
sjonelle forskningsoppgaver som også
defineres som forskningsprogrammer,
går NLVF forholdsvis aktivt inn både
i planleggingen og gjennomføringen.
Forskningsrådet nedsetter også styrings-
utvalg til å foreta detaljplanleggingen
og lede gjennomføringen av forsknings-
programmene. Av de midler som går til
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sjoner som medfører endringer av de
opprinnelige forsøksopplegg. Enkelte år
kan det bli så gunstige forhold fov en-
kelte undersøkelser at det er formåls-
tjenlig å satse langt mer enn planlagt
på ett eller flere prosjekter. F. eks. kan
det nevnes at det før jul 1975 kom så
store snømengder i flere deler av vårt
land at det var viktig å utnytte denne
ekstraordinære situasjon til å foreta be-
lastningsmålinger av snø på landbrukets
driftsbygninger. Ved at rådet har en
disposisjonskonto kan ekstra midler stil-
les til disposisjon omgående. For å spa-
re tid ytes det over denne konto også
midler til utredninger eller til forpro-
sjekter i forbindelse med planlegging av
nye større oppgaver.

Når det gjelder regnskapet for 1975
viser det at rådets utgifter var på vel
21,0 mill. kroner.

Følgende oppstilling viser regnskaps-
tallene fordelt på hovedpostene:

1975
kr

Forskningsoppgaver:
Forskningsprosjekt/-program 11 604 322
Nordisk samarbeid 735 373
Serviceinstitusjoner 1 952 933
Fellesutgifter 2 997 689

Stipendprogrammet 2 091 606
Forskningsbygg 1 255 362
Administrasjon , 662 686

Sum 21 299 971

forskningsoppgaver i 1976 er det vel
20 % knyttet til flerinstitusjonelle forsk-
ningsprogrammer.

Rådets stipendprogram utgjør ca.
10% av rådets budsjett. For å dekke
de forskjellige behov på en mest hen-
siktsmessig måte, omfatter programmet
flere typer stipend. Etablerte forsknings-
miljøer må styrkes, mens svake og nye
miljøer må bygges opp. En vesentlig
del av midlene går til nordmenn som
skaffer seg videreutdanning i andre
land, men det gis også midler til utlen-
dinger som ved opphold ved norske
institusjoner kan berike disse miljøer.

I rådets budsjett er det avsatt mid-
ler til disposisjon gjennom året. De mid-
ler som blir avsatt over disposisjons-
konto, fordeles gjennom året til ekstra-
ordinære tiltak. En stor del av de land-
bruksvitenskapelige undersøkelser utfø-
res som feltforsøk under skiftende for-
hold. Det kan derfor lett oppstå situa-

I budsjettet opereres det med dis-
posisjonskonto, og for 1975 var den på
kr 1 110 550. Regnskap for bevilgnin-
ger gitt over denne konto tas med un-

der de andre hovedpostene, derfor frem-
kommer det ikke noe eget regnskap for
disposisjonskontoen.

Forskningsrådet administrerer og fø-
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I f

rer regnskap for en del forskningsopp- sieres i fellesskap av Miljøverndeparte-
drag (Budsjett III). Dertil fører rådet mentet, NTNF og NLVF.
også regnskap for en del samarbeidspro- For øvrig vises til et eget kapittel i
sjekter som lildels finansieres av andre årsmeldingen om regnskapet som om-
råd og departement, i første rekke fatter NLVF's driftsutgifter og regn-
forskningsprogrammene «Sur nedbørs skap for enkeltbevilgninger både når
virkning på skog og fisk» som finan- det gjelder budsjett II og budsjett III.
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Utredning og forskning

.1
'"1

I dette kapittel blir det gitt en opp-
stilling over de sluttrapporter som fore-
ligger fra prosjekter som er avsluttet de
siste 2 år og en kort omtale av nye
oppgaver som blir tatt opp. De som
ønsker nærmere detaljkunnskaper om
de forskningsprogrammer og -prosjek-
ter som er i gang med midler fra NLVF
eller med oppdragsmidler kanalisert
gjennom rådet, henvises til den pro-
sjektkatalog som NLVF utgir hvert år.
Sluttrapporter, utredninger som er av-
gitt i tilknytning til nye forsknings-
oppgaver samt prosjektkatalogen kan
fås ved henvendelse til forskningsrådets
administrasjon.

NLVF driver en utstrakt utrednings-
virksomhet i tilknytning til forsknin-
gen. Det er langtidsplaner som trekker
opp perspektiver for hele landbruks-
forskningen, og utredninger innenfor
mer avgrensete områder som et ledd i
planleggingen av nye forskningspro-
grammer og -prosjekter.

Langtidsplaner for landbruksforsk-
ningen kan vanskelig avgrenses til be-
stemte tidsintervaller. Dette skyldes den
langsiktighet som preger landbruks-
forskningen på grunn av de biologiske
sider ved landbruksproduksjonen. Like-
vel vil det være behov for justeringer i
planene fra tid til annen. Den siste
langtidsplan for landbruksforskning ble
avgitt i 1973. I meldingsåret er det
imidlertid avgitt en utredning som er
et supplement til nevnte langtidsplan,
og som vil få betydning for de mer
langsiktige forskningspolitiske retnings-
linjer.

Utredningen har som utgangcpunkt
at olje og gass er viktige ressurser i
økningen av matproduksjonen i verden.
Man har stilt to former for matproduk-
sjon opp mot hverandre, dvs. at olje og
gass enten brukes til å produsere en-
celleprotein eller til produksjon av
kunstgjødsel, som i neste omgang nyt-
tes til planteproduksjon. Sammenlignin-
gen, som baserer seg på en analyse av
utbyttet i forhold til energiinnsatsen,
viser at tradisjonell planteproduksjon
er overlegen. Hvis derimot alternativet
skulle være å produsere encelleprotein
framfor å bruke de aktuelle råstoff- og
energiressurser til mindre viktige pro-
dukter enn mat, vil resultatet måtte bli
en prioritering av encelleproteinpro-
duksjon, selv om denne skjer på en
energimessig kostbar måte.

I utredningens konklusjoner heter
det videre:

1. Fremstilling av encelleprotein fra
naturgass og olje er energimessig en
svært kostbar form for kraftfér og
matproduksjon sammenliknet med
tradisjonell planteproduksjon.

2. Det er av toksikologiske og andre
grunner foreløpig ikke aktuelt å
bruke encelleproteinprodukter di-
rekte til mat i noe omfang av be-
tydning, og anvendelsen blir derfor
i den nærmeste fremtid i det alt ve-
sentlige til dyrefdr. Dette innebæ-
rer ytterligere tap av energi og pro-
tein på samme måte som for plan-
teproduker som brukes til for.

3. Det må regnes med en betydelig øk-
ning i behovet for mat i verden i
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årene framover, dels som følge av
et stigende folketall og dels fordi
underernærte folkegrupper må få
sitt matbehov dekket. Vest-Europa
som regnes som det primære mar-
ked for norske éncelleproteinpro-
dukter, er tilsynelatende et betyde-
lig underskuddsområde for energi
og protein i mat. Dette skyldes
imidlertid et stort forbruk av hus-
dyrprodukter som i stor utstrekning
produseres på basis av importert
proteinkraftfor og korn. Det er der-
for tvilsomt om en ytterliger tilfør-
sel av proteinkraftfor til dette om-
rådet vil bidra vesentlig til å av-
hjelpe matmangelen i verden.

En eventuell produksjon av encel-
leprotein i Norge må også ses på
bakgrunn av at Norge allerede har
en betydelig netto-eksport av pro-
tein. Det er også betydelige mulig-
heter for en fortsatt økning i vår
tradisjonelle proteinproduksjon og i
produksjonen av proteinkraftfér fra
fiskeavfall og annet industriavfall.
Utviklingen av slike tradisjonelle
produksjoner må gis førsteprioritet.

Det er forutsetningen at man innen
de perspektiver som er trukket opp i
langtidsplanen og de utredninger som
supplerer denne, skal ha en kontinuer-
lig prosjektplanlegging. Denne planleg-
ging foretas av forskningsinstituttene.

En del forskningsoppgaver er imid-
lertid av tverrfaglig karakter og krever
deltakelse av flere forskningsinstitusjo-
ner. I realiteten får man en gruppering

av flere enkeltprosjekter, og dette har
NLVF valgt å kalle forskningsprogram.
Programmene er i likhet med prosjek-
tene karakterisert ved både tids- og
kostnadsrammer og en klar målsetting.
Forskningsprogrammer krever grundig
planlegging. Ofte er det nødvendig å
starte opp med ekspertutredninger, der
det legges vekt på å klarlegge hva man
gjennom forskning vet om vedkommen-
de spørsmål og på det grunnlag prøve
å finne fram til hvor det er aktuelt å
sette inn en økt forskningsinnsats. Et-
ter at rådet på denne måte har tatt stil-
ling til nye programmer, vil detaljplan-
leggingen av enkeltprosjekter foregå
ved de institutter som man finner det
hensiktsmessig å trekke inn i vedkom-
mende program ut fra den tilgjengelige
ekspertise som instituttene har i form
av personale lønnet over statsbudsjet-
tet og NLVF.

Også planleggingen av forskningspro-
grammer må foregå kontinuerlig. Beho-
vet for slik planlegging innen de enkel-
te felter vil veksle over tid, bl. a. av-
hengig av den forskning som alt er i
gang. Videre må det også foretas en til-
passing til den aktuelle situasjon, og rå-
dets kapasitet til utredningsvirksomhet.
Således er det verken ønskelig eller mu-
lig å sette i gang en mer eller mindre
samlet utredning og planlegging av
forskningsprogrammer innen alle felter.

I det følgende vil det i tillegg til av-
gitte sluttrapporter de siste to år bli
gitt en omtale av nye oppgaver som har
karakter av forskningsprogrammer. Om-
talen vil bli foretatt i tilknytning til
hvert av de 5 hovedfelter eller aktivi-
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tetsområder som NLVF har valgt å inn-
dele landbruksforskningen i:

Naturgrunnlag og -miljø
Plantedyrking

(hagebruk, jordbruk,
skogbruk)
Husdyrbruk
Næringsmiddelteknologi og -hygiene
Økonomi og samfunnsplanlegging

NATURGRUNNLAG OG -MILJØ

Under dette hovedfelt foreligger det følgende sluttrapporter fra prosjekter som er
avsluttet i 1974 og 1975:

Nr. Prosjekt

140 Bestemmelse av Cl, B, Se og spesielle tung-
metaller fra jordsmonn og planteprøver

158 Vannforsyningen på landsbygda, grunn-
vannskvalitet

161 Virkningen av ul.'ke landskapselement på
karakteristikken i små nedbørsfelt

227 Målemetodikk, bestandsklima

Institutt

Statens jordundersøkelse,
NLH

Institutt for geologi,
NLH

Institutt for kulturteknikk,
NLH

Fysisk institutt, NLH

Når det gjelder nye oppgaver under
naturgrunnlag og -miljø, vil NLVF ar-
beide videre med forskning i tilknytning
til avfallsproblemer og miljøvern. Land-
bruksforskningen har vært opptatt av at
også landbruket skaper avfallsproduk-
ter. Som et ledd i arbeidet med å løse
avfallsproblemene har NLVF i samråd
med Norsk Hydro A/S hatt et utvalg
i arbeid med å utrede handelsgjødselens
miljøvirkninger. Det er tatt sikte på å
vurdere forskningsbehovet i forbindelse
med handelsgjødselens innvirkning på
vann i elver og sjøer, grunnvannet og
dessuten kvaliteten av produktene.

Utvalget, som avga sin utredning
først på året 1975, konkluderte bl. a.

med at man vet for lite når det gjelder
sammenhengen mellom bruk av handels-
gjødsel og miljøforholdene, og at det der-
for er nødvendig med videre forskning
på området for at gjødselanvendelsen
skal få minst mulig innvirkning på mil-
jøet og for å klarlegge om regulerings-
tiltak av noe slag kan bli nødvendig.

NLVF har avsatt kr 150 000 med
tanke på videre planlegging og en viss
forskningsaktivitet i 1976. Området er
stort og komplisert. NLVF mener at
det er særlig innen felter som klarleg-
ger problemer omkring tungmetall og
enkelte andre følgestoffer som tilføres
jorda ved bruk av handelsgjødsel og
den betydning som handelsgjødslen har
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for tilførsel av næringsstoffer i vann, at
det vil være aktuelt å satse i første om-
gang.

Landbruksforskningen har også i sti-
gende grad vært nødt til å konsentrere
seg om skadevirkninger av miljømessig
art som påføres landbruket fra samfun-
net for øvrig. Forskningsprogrammet
«Sur nedbørs virkning på skog og fisk»
er et ledd i å klarlegge dette.

Programmet gjennomføres i felles-
skap av Norges Teknisk-Naturviten-
skapelige Forskningsråd, Norges land-
bruksvitenskapelige forskningsråd og
Miljøverndepartementet. Prosjektet
startet i 1972, og dets første faste ut-
løp i 1975. Målsettingen har vært:

Å klarlegge så eksakt som mulig den
sure nedbørs virkning på skogens til-
vekst og ferskvannsfisk
Å studere luftforurensningens virk-
ning på jord, vegetasjon og vann

Undersøkelsene har avdekket behovet
for ytterligere dokumentasjon, og fase
II av forskningsprogrammet vil bli gjen-
nomført i perioden 1976—79. I denne
fase vil man i større grad søke å klar-
legge sur nedbørs og luftforurensningers
virkning på skogens foryngelse, vekst
og utvikling samt på hele skogmiljøets
produksjonspotensial på lang sikt. For
fiskens vedkommende vil man sake å
klarlegge sammenhengen mellom tilfør-
sel av sur nedbør og eventuelt andre
forurensninger og vannkvaliteten i inn-
sjøer og vassdrag. Videre tas det sikte
på å karakterisere den virkning dette
har på fisken og dens livsmiljø.

NLVF har bevilget 1 mill. kroner til
programmet i 1976.

NLVF har også hatt i arbeid et ut-
valg til å utrede en eventuell økt forsk-
ningsinnsats når det gjelder forurensnin-
ger langs veier.

Den økte trafikken langs våre veier
medfører forurensning i form av avgas-
ser, støv, asfaltslitasje, salter m. m. De
mest trafikkerte hovedveier går delvis
gjennom dyrket mark, der jorda nyttes
til planteproduksjon helt inntil veikan-
ten. En del av vekstene som dyrkes,
brukes direkte til mat. NLVF's utred-
ningsutvalg har konsentrert seg om
spørsmål i forbindelse med blyforu-
rensning langs veiene. Foruten å basere
seg på det man allerede har av forsk-
ningsresultater fra inn- og utland, er
det lagt vekt på å vurdere behovet for
en økt forskningsinnsats på ett eller
flere delområder. Utvalget avga sin
utredning i november 1975. Utrednin-
gen og den videre behandling i NLVF's
organer tyder på at man her ikke står
overfor noen umiddelbar fare som be-
tinger en økt forskningsinnsats fra
NLVF i øyeblikket.

Avfallsproblemet er et av de mange
problemer ved urbaniseringen som be-
rører landbruket. I langtidsplanen for
landbruksforskningen er det understre-
ket at våre omfattende forurensnings-
og ressursproblemer neppe vil kunne
løses uten at man mer bevisst søker å
føre mest mulig avfallsstoffer inn i pro-
duksjonen igjen. NLVF har hatt et ut-
valg i arbeid med å utrede forskjellige
sider ved jorda som resipient for fast
avfall, søppel og slam. På grunnlag av
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utvalgets utredning, som ble avgitt først
på året 1975, har rådet avsatt kr
500 000 i 1976 til oppstarting av et
forskningsprogram innen området «Jor-
da som resipient for fast og flytende
avfall». Programmet vil i hovedsak om-
fatte følgende emner:

Bruk av siam og kompost på jord-
arealer

Deponering og lokalisering av depo-
neringsplasser

Avløps- og avfallsproblemer i for-
bindelse med spredt bosetting

Hygieniske og toksikologiske forhold
ved bruk av jorda som resipient for
fast og flytende avfall.

PLANTEDYRKING

Plantedyrking er et forholdsvis vidt område. Foruten dyrking av mat- og for-
vekster omfatter det også skogproduksjon.

Innenfor plantedyrking foreligger følgende sluttrapporter fra de siste 2 år:

Nr.

162

166

180

Prosjekt Institutt

Undersøkelser over plantenes nitrogenbehov Institutt for jordkultur,
NLH

163 Vekstavslutning og avherding hos gran-
planter

Norsk institutt for skog-
forskning

165 Biokjemiske og elektronmikroskopiske studier Mikrobiologisk institutt,
av angrep av parasittsopper på planter NLH

Planteresistens mot nematoder Statens plantevern

Arbeidsforskning i skogbruket — ergonomi • Norsk institutt for skog-
forskning

181 Betjening av traktermontert férhøster Landbruksteknisk institutt

193 Enzymkjemiske undersøkelser

194 Resistensundersøkelser i potet

196 Skogskjøtsel i rekreasjonsområder

197 Gjødslings- og produksjonsundersøkelse

198 Frukttresykdommer på Vestlandet

Kjemisk institutt, NLH

Institutt for plantekultur,
NLH

Institutt for skogskjøtsel,
NLH

Norsk institutt for skog-
forskning

Statens plantevern
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Nr. Prosjekt

199 Alternative metoder til kjemisk bekjempelse
av insekter

210 Fruktkvalitet og -utvikling

212 Vatningsforsøk

213 Grøfteforsøk

218 Tynningsforsøk i gran- og furuskog

226 Fordamping og energibalanse

230 Regulering av tørkeanlegg for jordbruks-
produkter

Institutt

Statens plantevern

Ullensvang forsøksgard

Institutt for hydroteknikk,
NLH

Institutt for hydroteknikk,
NLH

Norsk institutt for skog-
forskning

Fysisk institutt, NLH

Landbruksteknisk institutt,
NLH

I det følgende omtales de viktigste
nye oppgaver innenfor hovedfeltet plan-
tedyrking.

Vatning

NLVF har gjennom årene støttet
forskning vedrørende vatning. Vatning
er et aktuelt tema, og rådet har ansett
det for påkrevet med en helhetsvurde-
ring av spørsmålet for på et slikt grunn-
lag å komme fram til et eventuelt forsk-
ningsprogram innen området. Det er
nedsatt et utvalg som har fått i opp-
drag å klargjøre den viten man har fått
om vatning gjennom forskning og på
denne måte søke å komme fram til
eventuelle spørsmål som krever nærme-
re belysning ved økt forskningsinnsats.

Rådet mener det er viktig så raskt
som mulig å få en oversikt over beho-
vet for forskning på dette området, da
det er mye som taler for at vatn er mi-

nimumsfaktoren i plantedyrkingen for
store områder i vårt land i deler av
vekstsesongen. En ekstra tilførsel av
vatn vil derfor kunne gi større avkast-
ning både kvantitativt og kvalitativt,
samtidig som det sikrer et jevnere og
mer stabilt avlingsnivå. En utvidelse av
landbruksarealet i det sørlige Norge vil
dessuten først og fremst måtte skje ved
nydyrking i fjelltraktene i de indre de-
ler av landet. Dette er relativt nedbør-
fattige områder, men forskning har vist
at det er fullt mulig å ta store grasav-
linger på disse arealene ved tilførsel av
vatn.

Klimarcgulert planteproduksjon
Utredningen om vekstbetingelsenes

innflytelse på kvaliteten av vegetabilier
tok for seg dyrking på friland, mens
problemer i tilknytning til klimaregu-
lert planteproduksjon ikke er tatt opp.
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NLVF nedsatte derfor i april 1975 et
utvalg til å behandle plantedyrking i
regulert klima i en egen utredning, for
å motvirke at aktuelle forskningsopp-
gaver skal falle utenom de utrednings-
arbeider forskningsrådet har i gang på
plantedyrkingssiden. Mandatet til utval-
get går på all veksthusproduksjon, og-
så planteproduksjon under plast, og det
omfatter forskjellige produkter som
blomster, grønnsaker og planteskolepro-
dukter. Utvalget skal vurdere hva som
foreligger av relevant forskning og i
hvilken grad det er aktuelt å intensi-
vere forskningen innen de områder man-
datet omfatter.

Skogbehandling i ulike
produksjonsfaser

Våre skoger har en uforholdsmessig
stor andel av skog som er hogstmoden.
Samtidig er det en for liten andel av
yngre produksjonsskog. Dersom man
går til en hurtigst mulig avvikling av
den hogstmodne skog, vil det bli stor
mangel på virke inntil den yngre pro-
duksjonsskog er blitt hogstmoden. For
å få en jevnest og størst mulig avvirk-
ning, må det derfor tas sikte på at den
hogstmodne skogen tas ut over et noe
lengre tidsrom enn det som rent biolo-
gisk sett er riktig.

Dette får konsekvenser for skogbe-
handlingen. Hos den hogstmodne skog
vil tilveksten stagnere, samtidig som ut-
bredelsen av råte og skader ved insekt-
angrep øker. Det er derfor viktig å fin-
ne fram til praktiske retningslinjer for
stell og vedlikehold av slik skog.

Videre er det på det rene at det vil
bli et økt behov for tynning i skogen.
Dette må ses i sammenheng med be-
handlingen av hogstmoden skog. En
sterkere tynning vil i første omgang
føre til bedre virketilgang, noe som kan
gjøre det mulig å overholde hogstmo-
den skog lengre. Samtidig vil tynnin-
gen føre til at tilveksten i den produk-
sjonsdyktige skogen øker, noe som på
sikt vil føre til et større hogstkvantum.

Her står man overfor en forsknings-
oppgave av stor nasjonal betydning
både for skogbruket og treforedlingsin-
dustrien, da en jevn avvirkning vil sik-
re arbeidsplasser både i primærnærin-
gen og i industrien. For 1976.er det av-
satt kr 700 000 til forskningen på det-
te området, og det er nedsatt et styr-
ingsutvalg som er gitt i oppdrag å fore-
ta den vidi e detaljplanlegging og lede
gjennomføringan av forskningen.

Lauvtreproduksjon

Ifølge prognoser som bl. a. FAO har
utarbeidet, blir det en stor oppgave for
skogbruket å skaffe råstoff til det frem-
tidige behov for fiber. Av Norges totale
areal regnes om lag 65 000 km2, eller
ca. 21 prosent, som produktivt skog-
areal. Barskog utgjør vel 81 prosent,
og resten er lauvskog. Den samlede til-
vekstmasse er på ca. 13 mill. ms pr år,
hvorav ca. 2,5 mill. m3 lauvtrevirke.

Lauvtrærne utgjør pionertreslag i
våre skogssamfunn. I de deler av lan-
det som i dag regnes for «skogområder»
er bartrærne blitt dominerende, men i
høyereliggende strøk, Vest- og Nord-

29



Norge er store områder alt overveien-
de lauvskog.

Etter at interessen for lauvtreproduk-
sjonen har vært relativt liten i en peri-
ode, er den igjen økende. Bestandsskog-
brukels monokultur er ikke bare gjen-
stand for debatt i forbindelse med fri-
luftsliv og bevaring av naturmiljø, og-
så blant skogeierne og innen skogforsk-
ningen er det dem som har pekt på at
blandingsskogen kan ha produksjons-
messige fordeler.

På denne bakgrunn har NLVF ned-
satt et utredningsutvalg med følgende
mandat:

Gi en oversikt over våre viktigste
lauvtreslags produksjonspotensial to-
talt og regionalt, herunder er vur-
dering av lauvtreproduksjonen kont-
ra barneproduksjonen, samt vurdere
lauvtrevirkets anvendelsesmuligheter.
Kartlegge den forskning som hittil er
utført på området, og som for tiden
pågår, herunder annen forskning som
har relevans til dette. Vurdere de be-
hov som måtte foreligge for ytterli-
gere forskning innen lauvskogpro-
duksjonen. På denne bakgrunn utar-
beide forslag til forskningsprogram
under hensyntagen til ønskelig koor-
dinering av pågående og eventuell ny
forskningsinnsats.

Kornforedling

Med basis i den lave selvforsynings-
grad og de produksjonsmålsettinger som
er skissert for kornproduksjonen fra
politisk hold, mener NLVF at det er et
økt behov for forskning som kan gi
grunnlag for større kornproduksjon.

Valgmulighetene i planteproduksjonen
er generelt sett få her i landet på grunn
av klima og topografi. Skal produk-
sjonsmulighetene utnyttes maksimalt et-
ter de forutsetninger som er gitt ved de
naturlige ressurser for planteproduk-
sjon, må både valgmulighetene og sik-
kerheten i planteproduksjonen økes.
Forutsetningen for å nå et slikt mål er
en forbedring av plantematerialet. En
betydelig hevning av vår kornproduk-
sjon både kvantitativt og kvalitativt er
betinget av en vesentlig sterkere innsats
i planteforedlingen.

NLVF har hatt et ad hoc-utvalg i
arbeid med å vurdere omfang og opp-
legg av et spesielt byggforedlingspro-
sjekt. Utvalget, som avga sin utred-
ning i februar 1974, konkluderte blant
annet med at det må settes i gang et
spesielt byggforedlingsprosjekt som tar
sikte på å komme fram til sorter som
kan gi større avling, høyere proteininn-
hold og protein av høyere biologisk ver-
di. Et slikt prosjekt bør gjennomføres
som et samarbeidsprosjekt mellom flere
institusjoner og må ses i nøye sammen-
heng med den byggforedling som er i
gang ved forskjellige forskningsinstitu-
sjoner og med annen kornforedling i
landet.

Da man her sto overfor en forsk-
ningsinnsats av betydelig omfang og
der mange institutter måtte trekkes inn,
nedsatte forskningsrådet et styringsut-
valg som fikk i oppdrag å foreta den
videre detaljplanlegging og lede gjen-
nomføringen av et forskningsprogram.
Styringsutvalget avga en egen utred-
ning i april 1975, der man gikk nær-
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mere inn på opplegg og organisering av
et forskningsprogram som inkluderer
foredling både av bygg, hvete og hav-
re. En del forberedende forskningsvirk-
somhet ble gjort i 1975. Forskningen
kommer i gang for fullt i 1976 med et
totalbudsjett for dette år på 1,4 mill.
kroner. Dette beløp dekkes av et bety-
delig tilskudd fra Statens Kornforret-
ning og med midler over Jordbruksav-
talen. I tillegg inngår en vesentlig egen-
innsats ved de deltakende forsknings-
institusjoner.

Vekstbetingelsenes innflytelse på
kvaliteten av vegetabilier

NLVF mener at det etter hvert vil
bli en større interesse for kvaliteten på
de landbruksprodukter som tilbys, selv
om kvalitetskravene i betydelig grad vil
veksle i takt med forsyningsforholdene.
Som et ledd i arbeidet med å bedre kva-
liteten, har rådet hatt i arbeid et ut-
valg som har vurdert en eventuell økt

forskningsinnsats i tilknytning til vekst-
betingelsenes innflytelse på kvaliteten
av vegetabilier. Arbeicht i utvalget ble
avsluttet sommeren 1975 med en hoved-
utredning og 5 separate utredninger, en
for hver av vegetabiliegruppene potet,
frukt, bær, grønnsaker og korn.

Man står her overfor et svært vidt
forskningsområde. Kvalitetsstudier kom-
mer inn i mange sammenhenger. I plan-
legging av nye forskningsprogrammer
som har å gjøre med foredling, grøfting,
jordarbeiding o. 1. må det i den grad det
er mulig og ressursmessig forsvarlig,
legges inn kvalitetsstudier av produk-
tene.

Forskningsrådet har prioritert kvali-
tetsforskningen innen vekstgruppene
potet og grønnsaker. Videre er det inn-
stilt på at man i første omgang tar opp
spørsmålene om kvalitetskriterier. Det
er avsatt kr 150 000 for 1976 til de-
taljplanlegging og oppstarting av forsk-
ningen.

HUSDYRBRUK

Under hovedfeltet husdyrbruk foreligger det følgende sluttrapporter fra prosjekter
som er avsluttet i 1974 og 1975:

Nr. Prosjekt

124 Kornartenes næringsverdi til fjørfe

150 Endotoksin-belastning hos mink

170 Helsetilstanden og skjelettkvalitet i relasjon
til ernæringen hos voksende avlssvin

171 Fosterdød hos multipare dyr

Institutt

Institutt for fjørfe og pels-
dyr, NLH

Veterinærinstituttet

Institutt for husdyrernæring
og f6ringslære, NLH

Institutt for husdyrbruk og
genetikk, NVH
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Nr. Prosjekt

173 Eggstokkenes endokrine funksjon under
brunst hos ku

174 Celletallsbestemmelse i melkeprøver av
enkeltdyr

178 Undersøkelser over kombibåser

200 Avlsforsøk med sau

201 Høg — Låg seleksjon hos svin

202 Populasjonsgenetiske undersøkelser

203 Undersøkelser vedrørende fruktbarhet

205 Foring av kalv med mjølkeerstatning

206 Parasittologiske undersøkelser

208 Kvalitetsundersøkelser hos kjøttproduserende
dyr

211 Bygningen som miljøfaktor i svineproduk-
sjonen

229 Forsøk med grasbriketter

Institutt

Institutt for reproduksjons-
fysiologi og -patologi,
NVH

Statens veterinære labora-
torium i Sandnes

Institutt for bygnings-
teknikk, NLH

Institutt for husdyravl,
NLH

Institutt for husdyravl,
NLH

Institutt for husdyravl,
NLH

Institutt for husdyravl,
NLH

Institutt for husdyrbruk og
genetikk, NVH

Institutt for indremedisin I,
NVH

Institutt for husdyravl,
NLH

Institutt for bygningstek-
nikk, NLH

Institutt for husdyrernær-
ing og foringslære, NLH

De viktigste nye forskningsoppgaver sauen naturlig inn i bildet, og etter
innen husdyrbruk som NLVF tar opp forskningsrådets mening bør forsknings-
er følgende: innsatsen i forbindelse med saueholdet

intensiveres. I den forbindelse har forsk-
Økt lammetall hos sau ningsrådet i budsjettet for 1976 ført

I forbindelse med ønsket om en høy- opp midler til et prosjekt angående
ere selvforsyningsgrad kommer også seleksjonsforsøk for økt lammetall.

32



Antall lam pr. vinterforet sau er
økonomisk sett den viktigste egenska-
pen i saueholdet. En økning av lamxne-
tallet pr. morsau vil kunne bety en ve-
sentlig bedre utnyttelse av såvel innhøs-
tet grovfor som av de naturlige beiter.
Antall lam eller fruktbarhet er en av de
egenskaper som viser forholdsvis liten
arvelig variasjon innen raser. Derfor
skulle man teoretisk sett ikke vente stor
avlsmessig framgang for denne egenska-
pen ved vanlig avlsarbeid, men større
seleksjonsforsøk her viste at det ved en
systematisk seleksjon er mulig å øke
lammetallet i vesentlig grad. Det er for
øvrig viktig å komme fram til en for-
klaring på den tilsynelatende uoverens-
stemmelse det er mellom den låge arv-
barhet for reproduksjonsegenskapene
som populasjonsgenetiske undersøkelser
generelt viser, og det forhold at selek-
sjonsforsøk med sikte på økt fruktbar-
het ofte har vist langt større utslag enn
det en skulle vente. Forskningsrådet
har derfor også ført opp midler til et
modellforsøk, for å få klarhet i den inn-
virkning mormiljøet har på effektivite-
ten av seleksjonen for økt fruktbarhet.

Maedi hos sau

Maedi hos sau er en lungelidelse som
er betinget av virus. Denne sykdommen
har også i noen år blitt registrert her i
landet. Den er smittsom, og har svært
lang inkubasjonstid. Det er en meget
alvorlig sykdom, og dersom den sprer
seg, vil den representere en stor økono-
misk belastning for saueholderne. Det
er derfor viktig å få klarlagt smitteef-
fekten under norske forhold innen be-

setning, ved kontakt med andre dyr, og
om det foreligger variasjon i motstands-
dyktighet og mottakelighet mellom uli-
ke raser.

NLVF har hatt i gang et forprosjekt
om maedi i 1975, og fra 1976 vil det
bli startet opp en større forskningsinn-
sats. Foruten et par norske prosjekter
som tar for seg deler av maediproble-
met, vil NLVF delta med et tilskudd
på kr 210 000 i et nordisk prosjekt, der
samtlige 5 nordiske land er med.

Fiskesykdommer

Forskningsrådet har gjennom flere år
aktivt støttet forskning vedrørende opp-
drett av fisk både på avl og foringssi-
den. Imidlertid er det fra flere hold
pekt på at det er aktuelt å utbygge kom-
petansen innen fiskesykdommer gjen-
nom bl. a. konkrete forskningsprosjek-
ter. Rådet har lønnet en utdanningssti-
pendiat i fiskesykdommer et par års tid,

I november 1974 nedsatte NLVF et
ad hoc-utvalg som fikk i oppdrag å ut-
arbeide og planlegge et forskningspro-
gram innen området «Veterinærmedi-
sinsk forskning på fisk». På grunnlag
av utredningen som ble avgitt i 1975
er det bevilget midler til forskning på
fiskesykdommer fra og med 1976. Pro-
grammet inkluderer bl. a. et delprosjekt
om «Farmakoterapi på aktuelle syk-
dommer», der det vil bli lagt særlig stor
vekt på problemer i forbindelse med
lakselus. Videre vil det bli tatt opp
forskning på følgende delområder:

Utvikling av vaksiner til bruk mot
vibriose
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Genetisk resistens mot vibriose
Studier av de patofysiologiske for-
andringer ved lipoid leverdegenera-
sjon

Handtering, lagring og disponering
av gjødsel og avfall fra
husdyrproduksjonen

Både for husdyrbrukerne og omgivel-
sene representerer husdyrgjødsla et av
de største problemer i moderne husdyr-
bruk. Dette gjelder så vel oppbevaring
som transport og nedmoldning. Det er
en rekke problemer, som fare for for-
giftninger, generende lukt, vannforu-
rensning, spredning av ugrasfrø, syk-
dom, smitte m. v.

Forskningsrådet har i budsjettet for
1976 ført opp bevilgning til følgende
tre prcijekter innenfor nevnte problem-
stilling:

Bygningstekniske undersøkelser ved
handtering og lagring av husdyr-
gjødsel
Husdyrgjødsel og avløp fra drifts-
bygninger
Maskintekniske undersøkelser ved
separering og handtering av husdyr-
gjødsel

Budsjettet for disse tre prosjekter er
til sammen på kr 409 000 for 1976, og
det er satt opp et totalbudsjett på ca.
1,5 mill. kroner.

Nevnte prosjekter er i stor grad en
oppfølgning av det forskningsprogram
over forurensninger fra husdyrbruket
som NLVF startet i 1970 etter oppdrag
fra jordbruksorganisasjonene. Disse un-

dersøkelser har gitt en rekke verdifulle
resultater, men det står fortsatt igjen
en del problemer som etter NLVF's
mening bør tas opp til forskningsmessig
belysning.

Utnyttelse av balm som for

Halm representerer en betydelig res-
surs i fåringsmessig sammenheng, noe
bl. a. siste års halmbergingsaksjon har
vist. På slutten av 1960-åra ble det lu-
tet ca. 90 mill. kilo halm tilsvarende 45
mill. f6renheter. I den senere tid er
halmlutingen gått sterkt tilbake, og i
sesongen 1973—74 ble det lutet bare
knapt 40 mill. kilo. På bakgrunn av den
sterke nedgangen i halmlutingen, ned-
satte forskningsrådet et utvalg som fikk
i oppdrag å vurdere hva som forelig-
ger av forskning med relevans til ut-
nytting av halmen til f6r, og videre om
det i relasjon til denne målsetting er be-
hov for økt forskningsinnsats på et el-
ler flere delområder.

Utredningsutvalget la fram sin utred-
ning sommeren 1975, og det blir der
vist til at det i de siste år har foregått
et betydelig forskningsarbeid verden
over for å utvikle metoder for halmbe-
handling, slik at større mengder kan
nyttes som f6r. De resultater man hit-
til har kommet fram til, gir grunnlag til
en betydelig optimisme, men flere av
metodene er imidlertid ennå i utvik-
lingsfasen. Utvalget har fremmet forslag
om konkrete prosjekter for videre un-
dersøkelse av tre ulike metoder for
halmbehandlirg, samt fdringsforsøk og
organisering av halmoppsamling og ut-
vikling av handteringslinjer for halm.
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NLVF har avsatt kr 250 000 for
1976 til forskning på området, og rådet
forutsetter en total innsats på ca. 1 mill.
kroner fordelt over 4 år. Forskningen
ledes av et styringsutvalg.

Siorféets omgivelser
Det har vært utført en god del forsk-

ning i tilknytning til husdyrenes om-
givelser, særlig når det gjelder utfor-
ming av husdyrrommene. Forskningen
over husdyrenes omgivelser er i utpre-
get grad tverrfaglig, da den har både
tekniske og biologiske relasjoner.
NLVF mener at det derfor ville være
en fordel å samordne forskningsvirk-
somheten på dette område noe mer. Da

husdyrenes omgivelser er et svært vidt
og innfløkt forskningsområde, har man
funnet det hensiktsmessig å strukturere
den videre virksomhet i flere delområ-
der. Det er således nedsatt et utvalg til
å vurdere forskningsbehovet innen stor-
féets omgivelser, bl. a. på grunn av at
storféholdet er det økonomisk viktigste
husdyrhold her i landet. Dessuten er det
allerede på nordisk basis kommet i gang
en del metodestudier på området.

I utredningen vil man først og fremst
utrede behovet for forskning omkring
årsaksforholdene for de miljøbetingede
sykdommer hos storfe. Det tas også
sikte på at aktuelle problemstillinger
fortrinnsvis bør belyses gjennom forsk-
ning under feltforhold.

NÆRINGSMIDDELTEKNOLOGI
OG -HYGIENE

Innen feltet næringsmiddelteknologi og -hygiene foreligger det følgende sluttrappor-
ter fra prosjekter som er avsluttet i de siste to år:
Nr. Prosjekt

128 Modningsforløpet i ost
Institutt

Meieriinstituttet, NLH

129 Seleksjon av bakterie- og muggkulturen til Meieriinstituttet, NLH
bruk i smør- og osteproduksjonen

130 Fremstillingsteknikken for geit- og
kumysost

155 Undersøkelse av varmmat i spisesteder

Meieriinstituttet, NLH

Statens institutt for for-
bruksforskning

181 Ioniserende stralers innvirkning på mikro- Institutt for næringsmiddel-
organismer, enzymsystemer og på fiske- hygiene, NVH
protein

210 Fruktkvalitet og fruktutviklkig Ullensvang forsøksgard
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Av nye oppgaver vil den tidligere
omtalte utredning om forskningsvirk-
somhet over vekstbetingelsenes innflyt-
else på kvaliteten på vegetabilier også
ha betydning for feltet næringsmiddel-
teknologi og -hygiene. Det er en sterk
sammenheng mellom kvalitet på råva-
rene og de foredlede produkter, og det
er bl. a. spørsmål om at næringsmiddel-
industrien definerer sine krav til råva-
rene.

Skal man få sikker informasjon om
de krav som bør stilles til råvarene, er
den første forutsetning at det finnes på-

litelige kvalitetskriterier. Det viser seg
her at kvalitetskriteriene er lite eksakte
for de fleste vegetabilier, spesielt med
hensyn til «indre» kvalitetsegenskaper
som smak, aroma, struktur m. m. I før-
ste omgang mener NLVF at det må
legges betydelig vekt på organoleptiske
metodeundersøkelser i forbindelse med
smak og aroma for å komme fram til
en del kriterier man kunne legge til
grunn for kjemisk metodeutvikling.
NLVF har bevilget midler til forskning
på dette område.

ØKONOMI OG SAMFUNNSPLANLEGGING

Innen økonomi og samfunnsplanlegging foreligger disse sluttrapporter fra prosjekter
som er avsluttet i 1974 og 1975:
Nr. Prosjekt

182 Markedsstrukturanalyse for jordbruks-
produkter

183 Kulturlandskapet — utviklingstendenser og
potensial i et fraflyttingsområde

184 Volumtabeller til bruk ved kubering og
flybilder

187 Ringvirkninger av landbruket i bygde-
samfunnet

188 Økonomien ved kunstig tørking av gras

189 Utnytting av regnskapsdata i den produk-
sjonstekniske rådgivning

216 Driftsteknikk og -økonomi i bærdyrkinga

217 Økonomien i veksthusproduksjonen

Institutt

Institutt for driftslære og
landbruksøkonomi, NLH

Institutt for landskaps-
arkitektur, NLH

Institutt for skogtaksasjon,
NLH

Norges landbruksøko-
nomiske institutt

Norges landbruksøko-
nomiske institutt

Norges landbruksøko-
nomiske institutt

Statens forskningsstasjon
Kise

Institutt for driftslære og
landbruksøkonomi, NLH
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Nr. Prosjekt

220 Nedlegging av gardsbruk

223 Økonomisk analyse av skogreisinger i kyst-
og fjellstrøk

224 Faktorer som påvirker endringer i jord-
brukets arbeidskraft

232 Meieriforetakenes betydning for lokal-
samfunnet

Institutt
Institutt for jordskifte og
eiendomsutforming, NLH

Institutt for skogøkonomi,
NLH

Norges landbruksøkono-
miske institutt

Meieriinstituttet, NLH

Når det gjelder nye oppgaver innen-
for økonomi og samfunnsplanlegging
har NLVF bl. a. gått inn for å starte
opp et forskningsprogram om økonomi-
ske sider ved sikring og tilpassing av
jordbruksproduksjonen på kort og lang
sikt. Dette er et svært vidt program som
har forgreninger også over til den biolo-
giske og tekniske side. Programmet tar
utgangspunkt i stortingsmelding nr. 32
«Om norsk ernærings- og matforsy-
ningspolitikk». NLVF mener at man
må konsentrere seg både om forbruks-
utvikling og produksjonstilpassing .

I 1976 startes det opp følgende tre
delprosjekter, som skal belyse sider in-
nenfor nevnte forskningsprogram:

Forbruksutvikling og selvforsyning
av jordbruksprodukter
Alternativ bruk av ressurser, forsy-
ningsevne og forsyningskrav for mat-
varer
Husdyrholdets produksjonspotensial
og økonomi ved redusert kraftfér-
import.

I tillegg vil det bli gjennomføre et
forprosjekt om norsk selvforsyning og
den ernæringsmessige sammensetning av

norsk matkonsum, og det tas også sik-
te på å starte opp med en økonomisk
analyse av tiltak som j . :rker ytelses-
nivået i melkeproduksjonen. Samtidig
med denne forskning, som vi] komme i
gang i form av egne prosjekter, vil det
styringsutvalg som er nedsatt for å lede
gjennomføringen av programmet, arbei-
de videre med å utforme nye prosjekter
som naturlig vil falle inn under pro-
sjektets målsetting.

Landbrukets rekrutteringsproblemer
har stadig vært fremme i samfunnsde-
batten. Etablering av industri i forbin-
delse med oljeutvinning i typiske land-
brukskommuner har forsterket debatten,
og det er i dag mange som ser med be-
kymring på hvilke virkninger dette vil
ha på rekrutteringen til landbruket.
Forsøksrådet for landbruksøkonomi har
fremhevet disse spørsmål, og NLVF har
bevilget midler til et forskningsprogram,
som omfatter tre prosjekter:

Rekrutteringen i landbruket
Arbeidskraftprogrammer og fysisk/
økonomisk planlegging i landbruks-
kommuner
Industrivekst i landbruksmiljø

i i
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Bevilgningen 1976 er på kr 350 C00,
og det er nedsatt et styringsutvalg til
å lede gjennomføringen av forsknings-
programmet om landbrukets rekrutte-
ringsproblemer.

NLVF har også tatt opp spørsmålet
om den teknologiske utvikling — virk-
ninger for bygdesamfunn og landbruk.
Landbruket har i etterkrigstiden gjen-
nomgått en rask industrialiseringspro-
sess ved at en sterkt økende andel av
produksjonen foregår på innkjøpte res-
surser fra andre sektorer, geografiske
områder og land. Den andel av brutto-
produksjonsverdien av landbrukspro-
duksjonen som går til betaling av res-

surser utenfra har derfor økt sterkt,
mens en stadig mindre del blir godtgjø-
relse til lokal arbeidskraft og arealres-
surser i bygdene.

I denne forbindelse har NLVF bevil-
get midler til prosjekter som tar sikte
på å undersøke hvordan ulike land-
brukspolitiske tiltak bremser eller på-
skynder utviklingen, og hva utviklin-
gen har hatt å si for nettoinntektska-
pende bosettinger m. v. i ulike bygder.
Videre legges det vekt på studier av pri-
vat og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
ved alternative driftsmetoder og alter-
native foredlingsopplegg.
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NLVFs egne institutter

AMINOSYRELABORATORIET

Laboratoriet benytter samme metode
som tidligere (Gehrke's metode) til ami-
nosyreanalyse. Litteraturen viser at det-
te ennå er den mest benyttede og sik-
reste aminosyrebestemmelse ved hjelp
av gasskromatograf.

I forbindelse med kurs i biokjemi for
lisensiatstudier ved NLH, har laborato-
riet gitt veiledning til studenter som
selv fikk utføre fullstendige aminosyre-
analyser.

På grunn av plassmangel ved Kjemisk
analyselaboratorium har laboratoriet
hittil fått disponere to små laboratorie-
rom og ett kontor ved Institutt for
jordkultur. Siden laboratoriet ennå er
nær knyttet til Kjemisk analyselabora-
torium der alle Kjeldahl bestemmelser
blir tatt, er det ønskelig å få lokaler der.

Før labonLtoriet ble opprettet i 1972,
ble det sendt rundskriv til alle land-
bruksvitenskapelige forskningsinstitut-
ter for å anslå framtidig behov for ami-
nosyreanalyser. En kom da fram til at
behovet var over 1 000 fullstendige
aminosyreanalyser pr. år etter en pris
på kr 200—225 pr. analyse. Til nå har
behovet vært gjennomsnittlig 300 ana-
lyser pr. år. Ved ny undersøkelse våren
1975 synes behovet å være maksimum
400 analyser årlig. I tillegg kommer
eventuelle analyser fra Norsk institutt
for næringsmiddelforskning.

Det er i 1975 utført ca. 350 amino-
syreanalyser. Av disse er 131 fra insti-
tutter innen NLH, 5 fra Veterinærhøg-
skolen, 116 fra Statens kornforretning
og resten (95 analyser) fordeles på 9
andre institusjoner. Behovet for analy-

ser synes å være konsentrert til høsten
og vinteren, slik at sommerstid har labo-
ratoriet ledig kapasitet. Prisen pr. ami-
nosyreanalyse er kr. 200,— for de land-
bruksvitenskapelige institutter og kr
250,— for andre institusjoner. Opp-
dragsinntektene beløper seg til 70 000
kroner.

FORSØKSSTASJONEN FOR
LAKSEFISK

Forsøksstasjonen for laksefisk ble
reist i løpet av 1973—74 på Ekkilsøy
i Averøy kommune. Anlegget ligger
meget godt skjermet mot uvær og med
god vannsirkulasjon av god kvalitet og
h^.- gunstige temperaturer. Det er byg-
get et lagerbygg på 84 m2. Ut fra land
er det kgt 200 m flytebrygger. Langs
bryggene er montert 26 større flytenø-
ter og 24 mindre notposer. Anlegget er
meget godt egnet for å drive forsøk med
fisk i sjøvann. Det er investert kr
618 000 i stasjonen.

Formålet med Forsøksstasjon for lak-
sefisk er å gjennomføre oppdrettsforsøk
og utviklingsarbeid med laksefisk med
særlig vekt på fagområdene avl, fdring
og sjukdomsbekjempelse. Stasjonen tar
imot oppdragsforskning.

Styret har arbeidet aktivt for å få
øket bevilgningene til stasjonen slik at
forsøkskapasiteten kan bli utnyttet fullt
ut og for å sikre driften økonomisk. I
løpet av meldingsåret er dr. agric. Tryg-
ve Gjedrem ansatt som daglig leder av
stasjonen og forsøksvirksomheten. Sty-
ret har arbeidet ut prioriteringsliste for
de mest aktuelle undersøkelser i kom-
mende år.
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Driften av stasjonen i 1975 har gått
tilfredsstillende uten store uhell eller
alvorlige sjukdomsangrep. I løpet av
året er det installert foringsautomater
for tørrfor. Fisken fores nå med både
tørrfor og våtfor, mest lodde. Forings-
automatene benyttes utenom den ordi-
nære arbeidstid og på lørdager og søn-
dager.

Det er særlig avlsforsøka med artene
laks, regnbueaure, sjøaure, sjørøye og
pukkellaks som har tatt det meste av
forsøksvirksomheten i løpet av året.
Flere av disse forsøkene kom igang
våren 1973, men er relativt langsiktige.
Det kan nevnes at forsøkene med å
krysse de nevnte arter først vil bli av-
sluttet i 1976—77. Når det gjelder gjen-
nomføringen av avlsforsøka er det et
nært samarbeid med Forsøksstasjonen
for fisk, Sunndalsøra og NLVF's pro-
sjekt der om foredling av ferskvanns-
fisk.

Den første årgang av laks for sam-
menligning av produksjonsegenskapene
hos ulike laksestammer ble oppgjort i
1975. Det var med 16 ulike laksestam-
mer. Det ble funnet meget store varia-
sjoner fra stamme til stamme og mellom
avkomsgrupper. Dette gjelder egenska-
per som vekst, alder ved kjønnsutvik-
ling og slaktekvalitet.

Det er foretatt seleksjon av stamfisk
for alle arter. Rogna sendes til Sunn-
dalsøra for klekking og oppdrett av
smolt og settefisk som senere blir trans-
portert til Averøy for avsluttende opp-
drett.

Seleksjonsforsøkene med regnbueaure
omfatter også innavlsforsøk. I samar-

beid med Forsøksstasjon for fisk utvik-
ler en en rekke innavla linjer for å stu-
dere størrelsesorden av innavlsdepre-
sjon på de forskjellige produksjonsegen-
skapene.

Tre hovedfa^studenter fra Oslo Uni-
versitet har hentet forsøksmateriale fra
Forsøksstasjon for laksefisk. Et stort
antall blodprøver er tatt av de forskjel-
lige laksestammer for å undersøke om
det er ulik frekvens av proteinene
transferin og esterase fra en stamme til
en annen. Fisk av ulike laksestammer
blir benyttet til studier av feromonens
betydning for vandringsmønster hos
laksefisk.

Det er etablert et nært samarbeid
med en rekke institusjoner bl. a. Insti-
tutt for fjørfe og pelsdyr, NLH, når det
gjelder foring av fisk, Veterinærinstitut-
tet og Norges Veterinærhøgskole når
det gjelder sjukdomsbekjempelse. Di-
rektoratet for jakt og ferskvannsfisk
for oppdrett av stamfisk, Norsk Insti-
tutt for næringsmiddelforskning når det
gjelder kvalitet av fisken og Norges
Pelsyrforlag når det gjelder férleve-
ranse.

Forsøksstasjon for laksefisk er meget
godt besøkt også av utlendinger, særlig
engelskmenn, amerikanere og kanadiere.

I vårsemesteret ga dr. Trygve Gjed-
rem i samarbeid med Institutt for fjør-
fe og pelsdyr et kurs i oppdrett, av lak-
sefisk (fisk som husdyr) ved Norges
landbrukshøgskole. Det var 86 studen-
ter som fullførte '".urset.

Det er trykt to vitenskapelige mel-
dinger i 1975 og en er levert til tryk-
king.
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INSTRUMENT!1 JENESTEN

LVIT kjøpte i 1975 inn utstyr for
ca. 600 000,— kroner. Av dette falt ca.
90 000,— kroner på optisk utstyr (mik-
roskop og fotoutstyr), ca. 130 000,—
kroner på logger- og registrerutstyr, ca.
130 000,— kroner på meteorologisk ut-
styr og ca. 70 000,— kroner til kjemisk
utstyr.

Utlånsvolumet regnes i «kronedager»,
dvs. verdien av de utlånte instrumenter
multiplisert med antall dager instru-
mentene har vært utlånt. I 1975 var
ut'ansvolumet ca. 400 millioner krone-
Jager. Dette er omtrent en fordobling
siden 1973. Leieavgiften er fortsatt kr
0,30 pr. 1 000,— kroner instrumentver-
di pr. dag.

LVIT har brukt omtrent ett årsverk
på reparasjoner og service av utstyr som
ikke faller inn under utlånsvirksomhe-
ten. Videre synes det som det er et sti-
gende behov for veiledning i bruk av
instrumenter, og LVIT vil i fremtiden
forsøke å prioritere denne side av sin
virksomhet.

ISOTOPLABORATORIET

Nedenfor følger en kort omtale av
isotopforsøk som er utført ved forskjel-
lige institutter i 1975 med mer eller
mindre bistand fra Isotoplaboratoriet.

Institutt for husdyravl har fortsatt
hormonundersøkelsene hos storfe og
svin. Disse undersøkelsene inngår som
et ledd i arbeidet med å finne fram til
indirekte utvalgskriterier for produk-
sjonsegenskaper hos de ovenfor nevnte
arter. Ved hjelp av radioimmunologi-
ske metoder har en bestemt total-kon-

sentrasjon ,rv tyroxin og trijodtyronin
i blodplasma. I mer begrenset omfang
har en også bestemt konsentrasjonen av
fritt tyroxin. Det er i alt utført ca.
10 000 aktivitetsmålinger, alle med 125I
som isotoptracer.

Ved Institutt for husdyrernæring og
foringslære er radioisotoper brukt i fle-
re forsøk. Trijodtyronin merket med
1811 er målt i serum for lam for å følge
den hormonale regulering etter klipping.
Klipping av lammene om høsten har
gitt øket vekst, større fruktbarhet og
bedre blodbilde.

Videre er merket trijodtyronin målt
i serum fra underforede melkekyr for å
undersøke tyroideas part i den hemeo-
statistiske regulering ved ketose. 1JC-
merket glukose er nyttet til påvisning av
fettsyresyntese i vomsaft fra sau. Til å
påvise at opptaket av E-vitamin hos
slaktegriser var forholdsvis høyt, ble
det brukt 3H-merket E-vitamin.

Statens forskningsstasjon Holt og
Botanisk institutt ved Universitetet i
Tromsø har brukt S2P-merket fosfat for
undersøkelser av hvilke jordsjikt molte-
plantene helst tar opp sin fosfornæring
fra. Det radioaktive fosfatet ble plas-
sert i forskjellige d"bder i et inngjerdet
felt i en moltemyr på Kvaløya. Innhol-
det av total-P og radioaKtivt gjødsel-P
ble bestemt i prøver av molteplanter
samt av krekling og dvergbjørk fra
samme forsøksfelt. Forsøket inngår som
et ledd i prosjektet «Moltegransking i
Nord-Nbrge» v/ovennevnte institusjo-
ner.

Ved Statens plantevern, Ugrasbiolo-
gisk avdeling er 14C-merket glyfosat
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brukt for å studere opptaket, distribu-
sjonen og nedbrytingen av dette nye
herbicidet i gran og kveke. Som refe-
ranse ved distribusjonsstudiene har en
nyttet 14C-merket sukker.

Samme avdeling har også brukt 14C-
merkede forbindelser til å studere trans-
porten av assimilater og av MCPA i
åkertistel, hestehov og åkerdylle. Vide-
re er metabolismen av MCPA i åker-
dylle blitt undersøkt.

Tritiert vann er brukt av Prosjekt-
gruppen for forurensningsforskning
v/NLH i forsøk på å måle hastighet og
retning for grunnvannsbevegelsen fra
et felt for deponering av septikslam i
Brunlanes kommune. En har hittil ikke
kunnet påvise JH i vannprøvene. Dette
kan skyldes forskjellige forhold ved fel-
tet og ved tilsetting og prøvetaking.
Den aktivitetsmengden som ble god-
kjent for merking av vannet i dette til-
felle (1 Ci), kan også ha vært for lav.
Et nytt forsøk vil muligens bli utført.

I forbindelse med de undersøkelser
som den samme gruppen satte igang i
Sylling i Lier i 1974 for å måle even-
tuell overgang av tritiert vann fra en
infiltrasjonsgrøft til grunnvannet, har
en også i 1975 utført en del målinger
på grunnvannsprøver. Noen målbar
overgang ble fortsatt ikke påvist.

Fortsatte målinger er også utført på
grunnvannsprøver fra Godlimoen i
Ringsaker. Her har Geologisk institutt,
NLH brukt tritiert vann for måling av
grunnvannsstrømninger i et anlegg for
deponering av septisk slam. I likhet
med tidligere prøver fra samme under-

søkelse ble det påvist tydelige aktivi-
cetsmengder i vannprøvene.

For firma Stord Bartz Industri A/S,
Bergen er det ved Bodø Sildoljefabrikk
A/S utført målinger av oppholdstid og
oppholdstidsfordeling for fiskemasse
(lodde) i pressene. Målinger ble utført
for hver meter av pressene. Videre ble
transporthastigheten for fiskemassen
gjennom tørkene målt. For å unngå
kontaminering av produktene ble den
kortlivede isotopen Tc-99m brukt.

I samarbeid med Landbruksteknisk
institutt er det utført en del forbereden-
de undersøkelser i forbindelse med mu-
ligheten for bruk av isotopteknikk til å
kontrollere effektiviteten ved rengjør-
ing av rørmelkanlegg. Isotopen 32P
synes å være brukbar til merking av
melken for dette formålet. Undersøkel-
sene med denne teknikken vil bli satt
i gang i 1976.

To forskjellige instrumenter for be-
stemmelse av fuktighet i jord etter nøy-
tronspredningsmetoden er blitt kali-
brert ved Isotoplaboratoriet. En tønne
med jord av forskjellig vanninnhold ble
nyttet for kalibreringen. Forsøket på å
nytte samme prinsippet og utstyret for
måling av vanninnholdet i gras, ga og-
så interessante resultater. En rapport
om disse undersøkelsene er for tiden
under utarbeidelse.

Emisjonsspektrometret og utstyret for
preparering av prøver til bruk ved for-
søk med den stabile isotopen 15N er nå
komplett. 15N-forsøk er planlagt ved to
av høgskolens institutter i 1976, og en
regner med en økende interesse for sli-
ke forsøk. Da det ikke finnes brukbare
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radioisotoper av nitrogen, representerer
15N et meget nyttig alternativ.

Massespektrometerenheten ble instal-
lert i januar—februar 1975. Det består
av et Micromass 12F massespektrome-
ter (MS) kombinert med en Varian
2 400 gasskromatograf (GC) og et on-
line laboratoriedata-anlegg (POP-8e).
Enheten har vært i drift for utførelse
av oppdrag siden april 1975, men opp-
dragsmengden har foreløpig vært liten.
En regner imidlertid med en økning
etter hvert som forskerne ved NLH og
tilhørende institusjoner blir kjent med
denne analysemetoden og dens mulig-
heter. Det er hittil særlig Kjemisk in-
stitutt, Botanisk institutt, Norsk insti-
tutt for skogforskning og i noen grad
Kjemisk analyselaboratorium som har
vært interessert. En vesentlig del av ti-
den er nyttet til innkjøring av utstyret
samt til å lære opp den ansatte kjemi-
ingeni&r i bruk og vedlikehold av det
tildels kompliserte utstyret. Glass scot
kolonner for mer avansert GC-MS er
anskaffet. Foreløpig testing av syste-
met og kjøring av ukjente blandinger
på scot kolonne har gitt lovende resul-
tater. Det er videre planer om å bygge
ut et direkte innføringssystem for kapil-
lær- og scot kolonner. Videre er det øn-
skelig å bygge ut gasskromatografen
slik at kolonne-eluatet kan splittes til å
gi et FID-kromatogram samtidig som
prøven analyseres massespektrometrisk.

I tiden mars—april 1975 ble det ved
Isotoplaboratoriet holdt et innførings-
kurs på ca. 60 timer i isotopteknikk,
samt en orientering om massespektro-
grafi. Det var 9 deltakere fra følgende

institutter: Institutt for jordkultur, In-
stitutt for husdyrernæring og fbrings-
lære, Institutt for plantekultur, Kjemisk
institutt, Bota, isk institutt, Statens
plantevern og Norsk institutt for næ-
ringsmiddelforskning. Forelesninger om
isotoper og radioaktivitet er også holdt
i forbindelse med andre kurs ved NLH.

Etter henvendelse fra Utenriksdepar-
tementet mottok laboratoriet en stipen-
diat fra Ghana for et 3 måneders stu-
dieopphold og med stipend fra Det in-
ternasjonale atomenergibyrå i Wien.
Hensikten med oppholdet var å stude-
re bruk av radioisotoper i jordbunns-
kjemi og for planteernæringsstudier.

Det ble i 1975 mottatt 32 leveranser
av radioisotoper, samt en del lsN-for-
bindelser. Disse forsendelsene fordeler
seg på 5 NLH-institutter, 2 frittstående
institutter samt 3 institusjoner utenom
Ås. Den totale aktivitetsmengde var ca.
1200 mCi til en samlet kostnad på ca.
kr 15 000. Oppdragsinntektene i 1975
beløp seg ifølge utsendte regninger til kr
29 200, hvorav over 2h faller på to in-
stitutter.

SENTRAL FOR FORSØKS-
METODIKK OG DATA-
BEHANDLING

Den nye kontorbygning ble ferdig til
innflytting i midten av mars 1975 og
flytting av kontorutstyr og maskiner
fant sted henholdsvis 14.—15. mars og
17. mars 1975. Ferdigattest forelå fra
bygningsvesenet 18. mars 1975.

Bygningen er satt sammen av 24 Mo-
elven-brakker, hver på 2,5 x 7,5 m2. •4
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Første etasje omfatter:

— Maskinrom 88 m2

— Eiterbehandlingsrom 19 »
— Lagerrom (papir og hull-

kort) 16 »
— Kunderom med forgang og

trapp til kjeller 47 »
— Tekjøkken, garderobe, toa-

letter 18 »
—• Møterom (kantine) 37 »

225 m2

Andre etasje omfatter:

— Forkontor vel 13 m2

— Kontor for instituttsjef . . . 16 »
— Bibliotek og konferanserom 16 »

— Puncherom 16 »

— Seminarrom 18 »

— 13 kontorer å 8 m2 104 »

Seminarrommet er foreløbig ikke
møblert og tatt i bruk. Av de små kon-
torrom er 4 utlånt til NLVF. Det er en
enkel kjeller under hele bygget. Denne
brukes dels til klimaanlegg for maskin-
rommet, dels til lager. En del av lager-
plassen er lånt ut til NLVF's instru-
menttjeneste.

Maskinens hurtiglager ble i april—
mai utvidet fra 64K til 256K, ved kjøp
av en brukt IBM-core.

Både maskinen selv og alle ytre en-
heter har funger i meget tilfredsstillen-
de i 1975.

Undervisning

40 studenter tok eksamen i grunn-
kurset i EDB. Alle besto eksamen.

Konsulent Magne Heggdal har vært
lserer på kurset sammen med øvingslæ-
rere fra NLH og andre institusjoner.

Overgang til multiprogrammering

Etter at maskinens hurtiglagerer ut-
videt til 256K er det mulig å arbeide
vned flere programmer samtidig. Maski-
nens regnekapasitet blir da bedre utnyt-
tet, idet det kan utføres beregninger i
et program mens et annet «venter» på
kortleseren eller linjeskriveren, som er
meget langsomme sammenlignet med
regneenheten.

Hvis man bare har én kortleser og
én linjeskriver må man også ha et pro-
gram som leser alle kort inn og mel-
lomlagrer dem på en plate, og som skri-
ver alle linjer ut fra et tilsvarende mel-
lomlager. Et slikt «spoolprogram» er
IBM's POWER II.

Foruten «spoolingen» vil dette pro-
grammet sørge for at beregningen skif-
ter mellom de forskjellige programmer,
etter en prioritering som kan angis på
et kontrollkort eller forandres av ope-
ratøren.

POWER II er installert og virker i
og for seg bra, men det har vært tung-
vint å få korrekt «accounting» (bereg-
ning av pris for kjøringen).

Prisberegningen bygger dels på antall
kort lest og antall linjer skrevet dels på
tidsforbruk m. m. Da lesningen og skriv-
ningen utføres av POWER og beregnin-
gene av de enkelte program, må de
nødvendige opplysninger hentes fra to
forskjellige steder.

Vi har også fått utlånt til prøving et
annet spoolprogram, ASAP, som vi
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kan få kjøpt fra firmaet Westinghouse.
Det accountingsystem som er innebyg-
get i ASAP gir ikke helt de samme
opplysninger som de som er brukt for
prisberegningen hittil. Disse vanskelig-
heter er årsaken til at man ennå ikke
er kommet igang med multiprogramme-
ring i praksis.

Programutvikling og større
oppdrag:

Brukerveiledning for den nye versjon
av FDBPRO ble sendt ut i januar. En
del småfeil i programmene er rettet et-
ter hvert, og noen få nye programmer
er tilføyet. Dessuten er deler av den in-
terne programdokumentasjon ajourført.

For NLH (studiekontoret.) er det ut-
ført et ganske omfattende arbeide med
programmering og tilrettelegging av et
system for studieplaner, eksamenslister,
karakterer etc.

For landbrukets organisasjoner utfø-
res 3 langvarige oppdrag:

1. Konsummelkkontrollen for Norske
Meieriers Salgssentral. Dette syste-
met har nå vært kjørt en tid, og
det er lite vedlikehold med det.

2. Kvalitetskontroll for Slakterienes
Salgssentral. Det er utarbeidet et
nokså omfattende programsystem
for ukentlige kjøringer og for halv-
årsoppgjør. Systemet har vært i bruk
siste halvår 1975 og fungerer til-
fredsstillende.

3. Effektivitetskontroll i Eggproduk-
sjonen for Landsrådet for Fjørfeavl.
Det er utarbeidet programmer for
ukentlige kjøringer og for årsopp-

gjør. Dette programsystemet er en-
da ikke satt i produksjon, men det
vil bli satt i gang fra januar 1976.

Arbeidet med utvikling av program
for lagring og gjenfinning av bibliogra-
fiske data er fortsatt. Et program for
retrospektiv søking er nå tilgjengelig i
høynivåspråket FORTRAN.

Programmet for lagring/gjenfinning
og eksempel på bruk av det generelle
programmet INFO er gitt i nedenfor-
stående rapporter, utarbeidet av konsu-
lent Egil Eik:

INFO programdokumentasjon, FDB-
sentralen 1975
CABF — forestry abstract, FDB-
sentralen 1975

Arbeidet med bruk av det samme
programsystem for innlegging av egne
bruker-data er fortsatt, men ikke slutt-
ført.

Lønns- og personalsystemet har vært
i bruk for NLH og NLVF i hele 1975.
I slutten av året ble dokumentasjon og
programlister gjort klar for godkjen-
ning av Riksrevisjonens EDB-kontor.

Fra 1. januar 1976 kommer også
Norsk institutt for skogforskning til å
bruke systemet for sine ansatte. Et for-
enklet lønnssystem, som tidligere har
vært brukt av NLVF, er omarbeidet
noe, og skal brukes for tilfeldige utbe-
talinger til personer som ikke står i det
ordinære systemet, f. eks. ekstralærere og
sensorer ved NLH.

Rutinene for investeringstilskott i
landbruket har også vært i drift i hele
1975.
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Det største enkeltoppdraget for Land-
bruksdepartementet var utbetalingen av
direkte tilskott i månedsskiftet mai/
juni, og den tilhørende utskrift av navn
og adresse på nye søknadsskjema i au-
gust. Tilsammen ble dette over 80 timer
effektiv skrivetid på linjeskriveren.

Programmeringsteknikk
Det er utviklet et generelt hjelpepro-

gram for bruk ved skriving av assem-
blyprogrammer. Bl. a. kan man ved
hjelp av dette programmet beskrive se-
leksjoner og iterasjoner på en enkel
måte. («Veiledning i bruk av Macro-
systemet MAX«, Tom Rojahn, 99 s.,
FDB-SENTRALEN 1975.)

Datafjernbehandling
Sentralen overveier å anskaffe utstyr

som tillater bruk av terminaler. For å
få en oversikt over behovet for dette,
ble det i oktober 1975 holdt et infor-
masjonsmøte på NLH. Foruten innled-
ningsforedrag og diskusjon ble det delt
ut et spørreskjema. Bearbeidingen av de
innkomne skjema viser at det er et gan-
ske stort ønske om å få muligheter for
terminalbruk.

Administrasjonsordning

Styret har i 1975 blitt utvidet med
en representant for de ansatte. Etter
forslag fra et personalmøte har NLVF's
arbeidsutvalg oppnevnt Egil Erik som
medlem av styret med Henrik Solbtt
som personlig varamann.

Samtidig er det innført en ordning
med instituttråd (samtlige som er an-
satt for en tid av minst 1 år) og insti-
tuttutvalg. Instituttutvalget består av
valgt formann og sekretær og med in-
stituttsjefen som det tredje medlem. I
1975 har Magne Heggdal fungert som
formann og Henrik Solbu som sekretær.

Siden ordningen ble innført i mars
måned har det vært holdt 3 møter i in-
stituttrådet og 9 møter i instituttutval-
get.

Sentralens økonomi

Sentralens satser har ikke vært for-
andret i 1975.

De totale inntekter i 1975 var vel ca.
kr. 1 480 000,— mot ca. kr 1 370 000,—
i 1974. Utgiftene var henholdsvis på
ca. kr. 1 500 000,— og ca. kr.
1 600 000,—.

Det meste av økningen skyldes stør-
re lønnsutgifter, men det er også en del
«engangsutgifter» p. g. a. flytting til
eget hus.
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Uttalelser

Forskningsrådet har i meldingsåret
hatt en del saker til utredning eller ut-
talelse, og i det følgende omtales noen
av de viktigste:

LOV OM PRODUKTKONTROLL
Norges landbruksvitenskapelige forsk-

ningsråd er ved brev av 8. januar 1975
fra Miljøverndepartementet bedt om å
avgi en uttalelse om utkast til Ot. prp.
om Lov om produktkontroll (1974—
75). Forskningsrådets arbeidsutvalg be-
handlet saken i møte 10. februar 1975,
hvor det ble vedtatt å avgi følgende
uttalelse:

Når det gjelder de mer prinsipielle
sidene ved forslaget til Lov om pro-
duktkontroll viser NLVF til sin uttal-
else av 25. juni 1974. I det foreliggen-
de utkast til Ot. prp. har forskningsrå-
def spesielt festet seg ved kapittel 5.8
«Analyse, utredning og forskning»,
hver en del aktuelle forskningsinstitu-
sjoner er nevnt (side 169). De fleste
av disse institusjonene er gitt en mer
utførlig omtale i bilag II «Oversikt
over institusjoner, analyse og forsk-
ning m. m.».
Oversikten på side 169 og i bilag II
er mangelfull idet sentrale institusjo-
ner i denne forbindelse ikke er tatt
med, mens mer perifere institusjoner
er omtalt. For NLVF er det naturlig
å utfylle oversikten med følgende ak-
tuelle institusjoner innen den land-
bruksvitenskapelige delen av norsk
forskning:

Norsk institutt for næringsmiddel-
forskning

Veterinærinstituttet
Statens plantevern
Landbruksteknisk institutt

Forskningsrådet mener at skal en
oversikt over aktuelle institusjoner tas
med i en Ot. prp. må det påses at
sentrale institusjoner kommer med.

TOKSIKO^OGIENS STILLING
I NORGE

Norges almenvitenskapelige forsk-
ningsråd har ved brev av 28. novem-
ber 1974 anmodet Norges landbruksvi-
tenskapelige forskningsråd om å avgi en
uttalelse om utredningen «Toksikologi-
ens stilling i Norge». Forskningsrådets
arbeidsutvalg behandlet saken i møtet
10. februar 1975 hvor det ble vedtatt å
avgi følgende uttalelse:

NLVF vil understreke at den stadig
mer avanserte og kompliserte teknologi
med økt industrialisering og urbanise-
ring som følge, medfører mange proble-
mer også av toksikologisk karakter.
Med den samfunnsutvikling en har hatt
i Norge i de senere år og som synes å
ville fortsette i årene framover, vil dis-
se problemene komme mer og mer i for-
grunnen. Det er derfor helt nødvendig
med et økt engasjement i forskning for
å få bedre kunnskap om både påvisning
og virkning av kjemikalier i ulike or-
ganismer og økosystemer.

NLVF har engasjert seg på dette om-
rådet i mange år. Ved hjelp av midler
fra forskningsrådet har flere forskere
skaffet seg spesialutdanning innen på-
visning og virkning av kjemikalier i
ulike organismer og økosystemer. Der-

i>l i

47



med har flere landbruksvitenskapelige
forskningsinstitusjoner bygd opp eks-
pertise som står sentralt. Rådet har an-
skaffet avansert utstyr, og for tiden har
det i gang flere forskningsprosjekter in-
nen toksikologien. Størstedelen av
NLVFs forskningsinnsats foregår ved
Norges veterinærhøgskole og Norges
landbrukshøgskole og er særlig konsen-
trert om påvisning av skadelige kjemi-
kalier mens en mindre del knytter seg
til studiet av kjemikalienes virkning i
organismene.

Når det gjelder de konkrete tiltak
som toksikologikomitéen foreslår for
den videre utvikling av faget i Norge,
vil forskningsrådet anføre følgende:

Komiteens pkt. a:
Komiteen har anslått behovet for

rekrutteringsstillinger på kort sikt til
12 stipendiater. Selv om det for NLVF
er vanskelig å ta standpunkt til antallet
av stipendiater, vil forskningsrådet un-
derstreke betydningen av at forsknings-
miljøene innen toksikologien blir styr-
ket med personale. Dette må skje ved
å opprette faste stillinger og ved hjelp
av stipendiater. Spesielle stipendiatstil-
linger innen området bør dog bli sett i
sammenheng og samordnes med forsk-
ningsrådenes stipendprogram.

Komiteens pkt. b:
Forskningsrådet vil fremheve at både

ut fra en faglig og økonomisk betrakt-
ning ligger forholdene godt til rette for
en fortsatt utbygging av miljøtoksiko-
logien ved Norges veterinærhøgskole.

Videre vil NLVF støtte komiteens for-
slag om en koordinering av service,
forsknings- og undervisningsenheter ved
oppretting av professor Il-stillinger.
Spørsmålet om hvilke institusjoner som
skal knyttes sammen ved hjelp av pro-
fessor Il-stillinger har NLVF ikke tatt
standpunkt til.

Komiteens pkt. c:
NLVF vil gi sin tilslutning til komi-

teens forslag om at ulike departementer
og andre brukere av toksikologisk eks-
pertise oppretter stillinger for saksbe-
handlere som plasseres ved de toksiko-
logiske service- og forskningsinstitusjo-
nene. I den forbindelse vil NLVF peke
på den hensiktsmessige ordning som
Landbruksdepartementet har lagt opp
cil ved å plassere saksbehandlerne i
Landbruksdepartementets giftnemnd
ved Norges veterinærhøgskole og Sta-
tens plantevern.

Komiteens pkt. d:
NLVF vil understreke betydningen

av en fortsatt utbygging av samarbei-
det mellom helsemyndighetene og vete-
rinærvesenet på det lokale og sentrale
plan.

Komiteens pkt. e:
NLVF har for så vidt ikke noe imot

komiteens forslag om å opprette et
permanent, allsidig sammensatt utvalg
for å følge opp forslagene i den fore-
liggende innstilling og overvåke utvik-
lingen. Fra et forskningsmessig syns-
punkt mener NLVF imidlertid at det
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er mer tjeniig med et mindre utvalg
oppnevnt av Forskningsrådenes samar-
beidsutvalg. Utvalgets hovedoppgave
må være å fremme den toksikologiske
forskning i Norge, og i den forbindelse
være et rådgivende organ, i første rek-
ke for departementene og forskningsrå-
dene.

BRUK AV OMSETN1NGS-
AVGIFTSMIDLER

Landbruksdepartementet har ved
brev av 27. juni 1975 anmodet Norges
landbruksvitenskapelige forskningsråd
om å avgi uttalelse om «Regler om
bruk av omsetningsavgiftsmidler for
jordbruksvarer». Forskningsrådets ar-
beidsutvalg behandlet saken i møte 20.
august 1975 hvor det ble vedtatt å av-
gi følgende uttalelse:

Av utredningen går det fram at om-
setningsavgiften kan nyttes til forsk-
ning, forsøksvirksomhet og opplysnings-
virksomhet. Det er derfor naturlig for
NLVF å komme inn på forskningen og
den opplysningsvirksomhet som har til-
knytning til formidling av forsknings-
resultater.

NLVF synes det er meget gledelig at
utvalget har fremhevet at forskningen
bør tilgodeses med midler fra omset-
ningsavgiften. Forskning, og særlig den
landbruksvitenskapelige, er i betydelig
grad en offentlig oppgave. Det er like-
vel nødvendig at også næringen viser
interesse i form av økonomiske bidrag.

En vesentlig del av forskningsaktivi-
tetene er kompetanseoppbyggende virk-
somhet. Det er med andre ord spørsmål

om utdanning av vitenskapelig person-
ale, anskaffelse av nødvendig vitenska-
pelig utstyr, utbygging av tilfredsstil-
lende lokaler o. 1. Oppbygging av kom-
petanse omfatter forskningsvirksomhet
som tar sikte på å heve det generelle
kunnskapsnivå og bl. a. gjøre oss i stand
til å dra nytte av utenlandske forsk-
ningsresultater. Dette er langsiktige
oppgaver som vanligvis ikke gir mål-
bare resultater i øyeblikket. Slike opp-
gaver må først og fremst løses med of-
fentlige midler.

Karakteristisk for vår landbruks-
forskning er at den i stor utstrekning
arbeider med oppgaver av anvendt ka-
rakter som har direkte betydning for
samfunns- og næringslivet. Slike oppga-
ver bør kunne tas opp på kort varsel
og avsluttes innen en forholdsvis rime-
lig tidsramme. Det er viktig at disse
oppgaver for en stor del defineres av
dem som skal bruke forskningsresulta-
tene. I denne forbindelse kan det nev-
nes at mange praktiske oppgaver ikke
nødvendigvis trenger å gå veien om
forskning i tradisjonell betydning for å
bli løst eller belyst. Det kan foreligge
mye kunnskaper om et spørsmål, men
kunnskapene er ikke satt i tilstrekkelig
system med tanke på den oppgave det
gjelder. Flere praktiske spørsmål kan
søkes løst i form av faglige utredninger,
der man prøver å systematisere forelig-
gende viten med tanke på den angjel-
dende målsetting. På denne måte kan
man i mange tilfelle komme fr i til en
tilfredsstillende løsning, og man vil og-
så kunne avdekke behovet for en forsk-
ningsinnsats for å skaffe ny viten.
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For den type anvendt forskning og
faglige utredninger som her er omtalt,
er det viktig at man har finansierings-
ordninger og organisasjonsformer som
sikrer brukernes interesser og innflyt-
else samt hurtig saksbehandling. Ved å
nytte en del omsetningsavgiftsmidler til
forskning, gir man næringens organisa-
sjoner mulighet til å ta opp oppgaver
som de mener er av vesentlig praktisk
betydning. Det er grunn til å under-
streke at slike oppgaver best kan gjen-
nomføres på en hensiktsmessig måte
når det er utbygd et faglig og admini-
strativt forskningsapparat til å nytte
midlene. Det blir fra tid til annen un-
derstreket at forskerne må samarbeide
og koordinere sin virksomhet. Imidler-
tid er det også et utstrakt behov for
nært samarbeid mellom finansierings-
kildene, i første rekke Staten, NLVF og
næringen. Det er viktig at den økono-
miske innsats i forskningen fra disse
kilder er nøye avpasset til hverandre.

Det er nærmere 100 institutter som
henregnes til landbruksforskningen.
Foruten instituttene ved Norges land-
brukshøgskole og Norges veterinær-
høgskole har man Norsk institutt for
næringsmiddelforskning, Statens plante-
vern, Statens forskingsstasjoner i land-
bruk, Norsk institutt for skogforsk-
ning, Veterinærinstituttet, Landbruks-
teknisk institutt m. v. Svært mange av
de forskningsoppgaver som er av direk-
te praktisk betydning for næringen er
av en slik karakter at de må tas opp på
tverrfaglig og tverrinstitusjonell basis.
Forskningsrådsinstitusjonen fungerer
godt når det gjelder å gjennomføre

prosjekter av slik karakter. Det gjelder
også oppgaver som går på tvers av
grensene mellom departementer og
forskningsråd. Også prosjekter som kan
gjennomføres ved ett institutt organise-
res effektivt gjennom et forskningsråd.
Ved at de enkelte finansieringskildene
henvender seg direkte til instituttene
for å få utført forskningsoppdrag, kan
man regne med en overbudspolitikk,
som på lengre sikt kan virke lite heldig
på forskningsmiljøene. Når prosjektene
derimot organiseres gjennom et forsk-
ningsråd, oppnås en mer ensartet be-
handling av personalspørsmål og en rek-
ke rutinesaker som budsjettering, regn-
skap, rapportering osv. Forskningsråds-
institusjonen har gode muligheter til å
skaffe seg en samlet oversikt over pågå-
ende forskning, og bidra til en effektiv
og koordinert utnyttelse av de samlete
midler som står til rådighet.

Over Jordbruksavtalen er det som
kjent stilt midler til landbruksforsknin-
gen. Disse midler overføres til NLVF
og nyttes til oppgaver som Norges
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbru-
karlag prioriterer. Erfaringene fra det-
te samarbeid er gode. Forskningsrådet
påtar seg det administrative ansvaret i
forbindelse med planlegging og gjen-
nomføring av forskningsoppgavene.
Det viser seg bl. a. at det ikke lenger
er nok å stille midler til disposisjon for
en forskningsoppgave. Man må også ha
nødvendig personale. Her har man den
ordning at personale ansettes i forsk-
ningsrådet, og det blir rådets ansvar å
nytte personalet videre til andre opp-
gaver når et oppdrag er avsluttet. Sam-
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tidig blir det lagt vekt på at organisa-
sjonene er godt representert i de utvalg
som forskningsrådet nedsetter i forbin-
delse med utredning, planlegging og
gjennomføring av forkningsoppgavene.
På den måten får næringen betydelig
innflytelse på forskningsoppgavenes
målsetting og utforming.

I utredningen er det også foreslått å
kunne nytte omsetningsavgiftsmidler til
opplysningsvirksomhet. Forskningsråd-
det er enig med utvalget i at prinsipalt
er veiledningstjenesten overfor produ-
sentene en offentlig oppgave. Det er
som kjent viktig at forskningsresulta-
tene kommer hurtigst mulig ut til dem
som skal gjøre seg nytte av resultatene
i praksis. Her vil de'c være et veksel-
spill. Gjennom veiledning får man en
god innføring i hva som trengs av mer
forskning på et område. Det har f. eks.
vist seg at informasjonsmøter der fors-
kerne møter brukerne kan være effek-
tiv informasjon både fra forskning til
brukersiden og omvendt. NLVF tror
det vil være nyttig at næringen selv i
visse tilfeller kan ta initiativet til in-
formasjonsmøter, symposier o. 1. på ak-
tuelle områder ved hjelp av egne mid-
ler.

NORDINFO
Kirke- og undervisningsdepartemen-

tet har ved brev av 16. juli 1975 an-
modet Norges landbruksvitenskapelige
forskningsråd om å avgi uttalelse om
utredningen «NORDINFO: Forslag om
et nordisk samarbeidsorgan innenfor
området forskningsbiblioteker, viten-

skapelig informasjon og dokumenta-
sjon». Forskningsrådets arbeidsutvalg
behandlet saken i møte 15. november
1975, hvor det ble avgitt følgende ut-
talelse:

Forskningsrådet vil uttale at nevnte
utredning omfatter et område som må
vies stor oppmerksomhet i tiden fram-
over. Tiltak som kan utvikle den viten-
skapelige informasjon og dokumenta-
,sjon må hilses med glede.

Det er en rekke aktiviteter i gang på
dette område, både nasjonalt og inter-
nasjonalt. At man slår sammen NOR-
DOK og NFBS til én institusjon sy-
nes fornuftig under forutsetning av at
man oppnår en mer rasjonell og effek-
tiv utnyttelse av de midler som i dag
nyttes ved nevnte to institusjoner.

I utredningen er det foreslått at
NORDINFO ikke skal gå inn i den
løpende drift av virksomheten som
gjenfinning, katalogisering, formidling
osv. NLVF innser at det er forhold som
taler mot at NORDINFO tar del i den
løpende drift på nevnte områder. På
den annen side hjelper det lite å utvik-
le fine systemer dersom de ikke blir tatt
i bruk i praksis. Det er i alle tilfelle
svært viktig at NORDINFO har den
løpende drift under oppsyn for å se hva
som kan gjøres for å bedre forholdene.
Prioriteringen av utviklingsoppgavene
må skje med utgangspunkt i brukernes
behov på kort og lang sikt.

Det er foreslått at NORDINFO skal
bestå av 3 medlemmer fra hvert av
landene Danmark, Finland, Norge og
Sverige pluss ett medlem fra Island. De
land som har 3 representanter skal ha
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ett medlem med forankring i forsk-
ningsbibliotekvirksomhet og ett med-
lem som har en mer spesifikk IoD-tek-
nisk bakgrunn. Det tredje medlem skal
ifølge forsløget representere brukersi-
den. Selv om man her står overfor en
sammenslutning av to eksisterende in-
stitusjoner, kommer man ikke bort fra
at det fortsatt kreves midler som bør
prioriteres opp mot andre oppgaver på
det nordiske plan. NLVF tror derfor

at de som skal gjøre seg nytte av en
slik institusjon i praksis burde vært
sterkest representert i organet. På det-
te område som på de fleste andre bør
nordisk samarbeid ta sitt utgangspunkt
i erkjennelsen av et markert behov blant
brukerne i de deltakende land. Dermed
vil man få en garanti for at organisa-
sjonen ikke vokser seg for stor i for-
hold til de oppgaver som den naturlig
bør arbeide med.
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Regnskap for 1975

U t g i f t e r : Vinnings-

Forskningsoppgaver:
Lønn kr 6 802 874
Arbeidshjelp » 2 933 252
Reiser » 533 835
Driftsutgifter » 2 141 809
Utstyr • • » 1 880 858 kr 14 292 628

Stipend:
Flerårig utdanningsstipend kr 1 448 184
Reisestipend » 241 395
Vikarstipend » 51 187
Kortvarig utdanningsstipend » 350 840 » 2 091 606

Trykning » 294 633
Utrednings- og planleggingsarbeid » 561 871
Administrasjon » 1 123 672
Bygninger » 1 255 362
Sosiale utgifter » 1 680 199

kr 21 299 971

54



og tapskonto I n n t e k t e r :

Norsk Tipping A/S kr 16 200 000
Landbruksdepartementet » 3 500 000

Renter:
Driftskapitalen kr 410 219
Byggebevilgninger . » 50 468 » 460 687

Andre inntekter » 25 429

Sum kr 20 186 116
Nedgang i «Bevilgede ikke utbetalte forskningsbidrag» » 650 294
Balanse » 463 561

kr 21 299 971
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E i e n d e l e r : Balansekonto

Beholdning i bank og kasse kr 4 589 734
Postgiro » 782 988
Norsk Tipping A/S » 500 000
Innskott i Wergelandsveien 15 » 108 000

kr 5 980 722

Oslo,

Erik

Conrad Bonnevie-Svendsen Ola Onstad
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pr. 31. desember 1975 F o r p l i k t e l s e r :

Offentlige trekk kr 1 111 795
Innskottskonto » 108 000
Bevilgede ikke utbetalte forskningsbidrag » 3 674 731

Disposis jonskonto:
Pr. 1. januar 1975 kr 1 549 757
-f- vinnings- og tapskonto » 463 561 » 1 086 196

kr 5 980 722

31. desember 1975
17. februar 1976

Kjøs

Casper Sundby Knut Aasiveit

Ottar Jamt



Regnskap for enkeltbevilgninger i 1975

I det følgende blir det gitt en spesifisert oversikt over utgiftene til de enkelte fagområder,
stipend, trykning, bygninger, administrasjon, utrednings- og planleggingsarbeid i 1975:

Tilskott for
Utgifter Balanse

Fagområde og institusjon 1975 og over- Utbetalt
ført fra 1974 1975

10. NATURGRUNNLAG OG -MILJØ
009. Fysisk institutt, NLH

02 Fordamping og energibalanse . . 64 000,00
03 Målemetodikk, bestandsklima . . 47 000,00

011. Institutt for geologi, NLH
04 Vannbalanseundersøkelser i

myrområder 58 628,19
08 Kvartærgeologisk og hydrogeo-

logisk kartlegging 165 500,00
10 Grunnvannskjemi — reser voar-

studier 137 630,10
11 Utstyr 18 000,00

01 é. Statens jordundersøkelse
01 Jordundersøkelse i samarbeid

med Landsskogtakseringen 55 000,00
02 Forarbeid til jordbunnskart over

Norge 45 000,00
07 Jordsmonnets kjemiske egen-

skaper 10 000,00
13 Bestemmelse av Cl 15 046,65
14 Sammensetning av husdyrpro-

dukter i geomedisinskc interes-
sante områder 10 000,00

16 Kationbyttekapasitec i naturlig
jordsmonn 68 000,00

17 Tungmetaller inntil gamle indu-
strianlegg 50 700,00

021. Institutt for kulturteknikk, NLH
09 Avrenning i små nedslagsfelt . . 1 500,00
10 Kulturplantenes vassbehov . . . . 85 660,80
11 Grunnvasstandens innvirkning

på planteproduksjonen 15 000,00
15 Vannbalanser ved ulike areal-

bruk av alluviale avsetninger
ved Kongsvinger 55 000,00

029. Mikrobiologisk institutt, NLH
04 Mikrobiell rensing av silopress-

saft 5 859,02
05 Mikrofloraens utvikling ved en-

silering av gras 50 000,00
06 Faktorer som påvirker den mi-

krobielle nedbryting av organisk
materiale 42 000,00

08 Biologisk gjentetting av sand-
filtergrøfter 30 000,00

Overført
til 1976 Inndratt Merutgift

60378,20 3 200,00
8 924,99 38 075,01

66 630,31 -=--8 002,12

145 173,12 25 000,00

124 323,36
15 826,85

600,00
84 212,90

15 000,00

35 000,00
2 700,JO

6 000,00

2 233,00 52 767,00

421,80

19130,20 2 667,60 33 202,20

868,00 40000,00 4132,00

10000,00
15 486,00

10 000,00

49 882,05 11000,00 7117,95

33 214,35 17 485,65

900,00

5 837,33

46 010,43

41 742,50

16 800,00 13 200,00

21,69

3 989,57

257,50

4 673,12

21 693,26
526,85

439,35

4 552,10
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Tilskott for Utgifter Balanse

Fagområde og institusjon 1975 og over- Utbetalt Overført
ført fra 1974 1975 til 1976 Inndratt Merutgift

032. Institutt for naturforvaltning, NLH
01 Elg — skog 50000,00 588,00 49 412,00

051. Norsk institutt for skogforskning,
Skogøkologisk avdeling
07 Kjemisk kvalitet av grunnvann

og avløpsvann fra gjødslet myr . 35 000,00 33 126,33 1 873,67

156. Statens forsøksstasjon vågenes
01 Jordundersøkelser 3 431,84 3 431,84

202. Institutt for farmakologi og
toksikologi, NVH
01 Pesticidtoksikologi 331184,00 295 729,44 40 822,00 5 367,44

312. Institutt for generell genetikk,
Universitetet i Oslo
01 Tilpasning til tungmetallforu-

rensning hos planter 8 740,05 1 892,85 6 847,20

314. Odontologisk institutt for mikro-
biologi, Universitetet i Oslo
01 Helse og grunnstoffer 50 000,00 41144,40 8 855,60

352. Direktoratet for vilt og ferskvanns-
fisk, Fiskeforskningen
04 Sjøaure og sjørøye i Vardneselva 13 169,40 8 083,20 5 086,20
05 Forurensningen fra husdyrbruket 32 000,00 1789,05 30 210,95

380. Norsk institutt for skogforskning,
Avdeling Stend
01 Røykskader på skog 106 900,00 102 494,50 6 000,00 1 594,50

507. Styringsutvalget for forskning vedr.
sur nedbørs virkning på skog og fisk
01 Sur nedbørs virkninger på skog

og fisk 750000,00 750000,00

572. Utvalg for landbruksmeteorologisk
forskning
01 Sørlandsprosjektet 221750,00 197 560,95 11000,00 13 189,05
03 Rendalsprosjektet 42 555,89 5 323,03 37 232,86

579. Komité for forskning vedrørende
fast avfall
01 Fast avfall 179 659,30 39 912,15 139 747,15

582. Utredningsutvalg for bandelsgjødse-
lens miljøvirkninger
01 Handelsgjødsel 20 000,00 12 070,00 7 930,00

10. NATURGRUNNLAG OG
-MILJØ Sum 2 873 915,24 2 241987,49 430 227,10 240 547,27 38 846,62
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Fagområde og institusjon
Tilskott for _

1975 og over-
ført fra 1974

Utgifter Balanse

Utbetalt.
1975

Overført
til 1976 Inndratt Merutgift

11. PLANTEDYRKING OG
JORDKULTUR
A. JORDBRUK OG HAGEBRUK

002. Institutt for blomsterdyrking og
veksthusforsøk, NLH
03 Klimaeffekter ved planteoppal . 35 200,00

005. Institutt for dendrologi og plante-
skuledrift, NLH
03 Kjølerom 33 000,00
04 Forsøk med karplantedyrking . . 63 500,00
05 Forskning i gras til grøntanlegg 118 500,00

010. Institutt for genetikk og plante-
foredling, NLH
02 Seleksjonsforsøk i engelsk raigras

og engsvingel 201 400,00
04 Foredling i hundegras 102 318,80

016. Statens jordundersøkelse
15 Dyrkningstorv 29 618,10

017. Institutt for jordkultur, NLH
04 Plantenes nitrogenbehov 2 125,20
09 Gjødselnitrogenet i jorda 57 300,00
10 Utstyr 40 000,00

019. Kjemisk institutt, NLH
01 Enzymkjemiske undersøkelser . . 45 700,00

030. Institutt for plantekultur, NLH
05 Nye kjernebelgvekster 28 100,00
08 Resistensundersøkelser i potet . . 110 500,00
10 Konkurranseforhold mellom eng-

grasarter 55 000,00

150. Statens forskningsstasjon Fareneset
04 Utstyr 2 000,00

151. Statens forskningsstasjon Holt
06 Planløsning av veksthusanlegg .. 8 774,20

153. Statens forskningsstasjon Møy stad
02 Kvalitetsproduksjon av Mandel-

potet 67 626,00

155. Statens forskningsstasjon Voll
02 Utstyr 74 000,00

157. Statens forskningsstasjon Kise
03 Utstyr 13 120,00

25 452,05

32 994,82
65 138,82

117 437,65

9 400,00

1 596,00
225,00

178 916,15 38 483,85
128 025,95

8 415,12 2i 202,98

2 463,30
44 642,10
14 779,10 25 220,90

44 119,00

21 199,20
61 945,10

51 613,70 3 000,00

2 337,50

1 357,20

347,95

5,18

837,35

12 657,90

1 581,00

6 900,80
48 554,90

386,30

7 417,00

51298,32 605,40 15 722,28

53 640,96 20 359,04

13 932,00

3 234,82

!6 000,00
25 707,15

338,10

337,50

812,00
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Tilskott for . Utgifter Balanse

Fagområde og institusjon 1975 og over- Utbetalt Overført
ført fra 1974 1975 til 1976 Inndratt Merutgift

160. Statens forskningsstasjon Njøs
04 Utstyr 12 000,00 12 000,00

164. Statens forskningsstasjoner i land-
bruket
01 Utstyr 197 500,00 96 611,60 100 888,40

552. Prosjektkomité for dyrking av
matpoteter
06 Matpoteter 40 000,00 594,50 39 405,50

577. Prosjektkomité for dyrking og ut-
nyttelse av gras i Nord-Norge
08 Utstyr 80 000,00 80 086,64 86,64
09 Flyteevne 30 000,00 30 000,00

581. Prosjektkomité for byggforedling
01 Byggforedling 150 000,00 105 968,30 44 031,70

593. Prosjektgruppen for forskning i
fjellområder
02 Produksjonsgrunnlaget i fjell-

trakter 355,74 355,74

594. Prosjektkomité for vekstbetingelse-
nes innflytelse på kvaliteten av
vegetabilier
01 Vegetabilier 100 000,00 39 513,30 60 486,70

597. Utredningsutvalg av forsknings-
program innen klimaregulert
planteproduksjon
01 Klimaregulerc planteproduksjon 145 000,00 68 222,20 76 777,80

603. Utvalg for forsøk med
engfrøberging
02 Berging av oljevekstfrø 14 000,00 13 063,10 936,90

612. Ullensvang forsøksgard
03 Mobilisering og translokasjon av

mineralnæringsemne hjå frukttre 47 950,00 47 956,11 6,11

723. Professor dr. Birger Opsahl
01 Vinterherdighet i grasarter 90 447,20 95 320,06 4 872,86

728. Professor dr. Aksel P. Lunden
01 Genetiske undersøkelser i potet . 1241,99 156,00 1 085,99

11. PLANTEDYRKING OG
JORDKULTUR
A. JORDBRUK OG

HAGEBRUK Sum 1996 277,23 1479199,85 368 250,86 200 221,70 51395,18
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Fagområde og institusjon
Tilskott for U t S i f t e r B a l a n s e

1975 og over- Utbetalt Overført
fart fra 1974 1975 til 1976 Inndratt Merutgift

11. B. SKOGBRUK
036. Institutt for skogskjøtsel, NLH

04 Skogskjøtsel i rekreasjons-
områder 72 200,00 75 672,35 3 472,35

05 Vekststudier p i norsk bjørk . . . 20000,00 17317,30 2682,70

039. Institutt for treteknologi, NLH
03 Ospevirkets fysiske, tekniske og
anatomiske egenskaper 36 000,00 36 000,00

050. Norsk institutt for skogforskning
02 Skader på skog 1305,10 1384,10 79,00
04 Potensielle råstoffkilder for

heltretynning 78 000,00 78 000,00

051. Norsk institutt for skogforskning,
Skogøkologisk avdeling
06 Gjødslings- og produksjons-

undersakelser på myr 73 500,00 79 200,75 5 700,75

052. Norsk institutt for skogforskning,
Avdelingfor skader på skog
02 Smågnagerproblemet i skog-

bruket 147 951,60 151085,10 53,10 3 186,60
09 Undersøkelsei over rater etter

såing av gran 8 000,00 7 528,80 471,20

053. Norsk institutt for skogforskning,
Avdeling for gjenvekst
06 Intensive produksjonssystemer

for granplanter 120 500,00 118 165,76 8 000,00 5 665,76

054. Norsk institutt for skogforskning,
Avdeling for skogbehandling og
skogproduksjon
03 Heltretynning 54 000,00 45 624,70 8 375,30
04 Gjødsling av skog på fast mark 58 000,00 57 439,95 560,05

055. Norsk institutt for skogforskning,
Avdeling for planteforedling
04 Avkomforsøk med skogstrær . . 126 600,00 82 230,75 34 000,00 10 369,25

058. Norsk institutt for skogforskning.
Kjemisk analyselaboratorium
01 Utstyr 125 343,25 124 561,90 781,35

382. Norsk institutt for skogforskning,
Avdeling for skogproduksjon og
skogbehandling
01 Frømodnings- og frøforbedrings-

undersøkelser 935,00 935,00
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Tilskott for .
Fagområde og institusjon 1975 og over-

ført fra 1974

512. Skogbrukets Helsevern
01 Skader og sykdommer hos
skogsarbeidere 6 274,80

598. Styringsutvalg for skogbehandling i
ulike produksjonsfaser
01 Skogbehandling 21 500,00

727. Professor Per Ottestad
01 Boreprøver fra furutrær 7 487,04

730. Professor Hans H. H. Heiberg
01 Douglasgran

11. PLANTEDYRKING OG
JORDKULTUR
B. SKOGBRUK Sum

A + B

Utgifter Balanse

Utbetalt
1975

Overført
til 1976 Inndratt Merutgift

6 274,80

583,00 20 917,00

7 360,80 126,24

5 000,00

961661,79

2 957 939,02

1 597,15

/76 962,21

2 256 162,06

3 402,85

191 902,15

560153,01

11836,89

212 058,59

19 039,46

70434,64

12. PLANTEVERN
029. Mikrobiologisk institutt, NLH

03 Parasittsopper på planter

052. Norsk institutt for skogforskning,
Avdeling for skader på skog
03 Signalstoffer hos nordiske bark-

biller 202 243,20
04 Barkbillcpopulasjonenes utvik-

ling etter stormfelling av skog . . 181 200,00
06 Soppskader på granplanter 85 000,00

091. Statens plantevern, Botanisk avd.
03 Frukttresykdommer på Vest-

landet 92 680,40
06 Overvintringssopper på gras . . 125 300,00
07 Rcsistensforedling mot blad-

flekksykdommer 158 800,00

092. Statens plantevern, Ugrasbiologisk
avdeling
07 Vekselverknaden mellom herbi-

cid og mikroflora i jorda 346 500,00

093. Statens plantevern, Zoologisk
avdeling
01 Alternative metoder for kjemisk

bekjempelse av insekter 54 100,00

222,95

160635,07

188 908,61
85 445,88

92 390,70
127 607,72

79 117,29

41 608,13

744,00
289,70

79 682,71

333 931,98 19 650,00

57 242,88

222,95

7 708,61
445,88

3 051,72

7 081,98

3 142,88
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«•i i e Utgifter BalanseTilskott for —
Fagområde og institusjon 1975 og over- Utbetalt Overført

ført fra 1974 1975 til 1976 Inndratt Merutgift

07 Integrert bekjempelse i frukt-
hager—Sogn 105 700,00 108 421,92 2 721,92

08 Planteresistens mot nematoder . . 134 900,00 152 210,71 17 310,71
12 Prognoseundersøkelser — frost-

målere og rognbærmøll 20 000,00 20 044,73 44,73
13 Kjemiske skadedyrmidler på

jordfaunaen 36 750,00 21461,73 15 288,27
14 Integrert bekjempelse av skade-

dyr i frukthager på Østlandet . 26 900,00 26 900,00

12. PLANTEVERN Sum 1570 073,60 1427 642,17 62 582,27 121580,54 41731,38

13. HUSDYRBRUK

007. Institutt for fjørfe og pelsdyr, NLH
04 Pelsfeil og pelskvalitet hos mink 80 650,00
06 Framstilling og bruk av blod-

protein 30 000,00
07 Proteinkvalitet 46 000,00

014. Institutt for husdyravl, NLH
01 Avlsforsøk med sau 68 500,00
02 «Høg-Låg» — seleksjon hos svin 93 200,00
05 Populasjonsgenetiske undersøkel-

ser 60 000,00
06 Samspill arv—kraftférnivå i

mjølkeproduksjonen 50 000,00
09 Undersøkelse vedrørende frukt-

barhet 61 647,60
11 Arvelige variasjoner hos voksne

storfe 44 000,00
12 Utstyr 28 248,00

015. Institutt for husdynrmering og
fåringslære, NLH
11 Næringsverdien av grovf6r 123 500,00
12 Intensivering av lammeslakt-

produksjon ved bedring av
miljøfaktorene 110 300,00

14 Utstyr 12 000,00
16 Utradisjonelle férmidler 69 500,00
17 Besk smak i melk 100 000,00

212. InstituU for patologi, NLH
04 Stress hos gris 30 000,00

360. Statens reinforsøk, Harstad
01 Rein på vinterbeite 136 747,79

81 359,50

124 285,15 7 600,00

83 627,15
12 000,00
89 505,03
14 344,60 85 655,40

30000,00

64 941,85 71 805,94

709,50

24 931,80
45 976,96

44 060,07
48 803,75

59 974,00

49 876,69

69 261,20

44 000,00
27 048,00

5 068,20

1 200,00

23,04

24 439,93
44 396,25

26,00

123,31

26 672,85

7 613,60

8 385,15

20 005,03
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Tilskott for U t S i f t e r

Fagområde og institusjon 1975 og over- Utbetalt Overført
ført fra 1974 1975 til 1976

513. Institutt for husdyrernxring og
fåringsltere, NLH, og Landbruks-
leknisk institutt
02 Halmoppsamling 55 000,00 36 865,30

578. Utredningsutvalg for energi i pro-
duksjon av planteprotein
01 Encelleprotein 14 395,75 26 481,50

580. Styringsutvalg for encelleprotein
01 Encelleprotein 16 000,00 10066,05 5 933,95

583. Utvalg for utnyttelse av halm
som for
01 Halm som f6r 100 000,00 55 577,05

586. Institutt for fjørfe og pelsdyr, NLH
01 Atferds- og miljøstudier hos

fjørfe 144 000,00 145 272,50 3 800,00

729. Professor dr. Knut Breirem
01 Foringslære 4 816,38 3 448,52 1367,86

13. HUSDYRBRUK Sum 1478 505,52 1161706,67 212 431,35

B a l a n s e

Inndratt Merutgift

18134,70

12 085,75

44 422,95

5 072,50

158 239,03 53 871,53

14. VETERINÆRMEDISIN

202. Institutt for farmakologi og
toksikologi, NVH
03 Veterinærmedisin 15 600,00 25 857,90

203. Institutt for fysiologi, NVH
01 Histaminmetabolismen hos hus-

dyr 143 400,00 153 273,57
07 Pyometra hos hund 35 000,00 35 000,00

204. Institutt for husdyrbruk og
genetikk, NVH
04 Firing med mjølkeerstatning hos

kalv 40000,00 40000,00
06 Forsøk over alveld hos lam . . . 15 000,00 15 131,27

206. Institutt for indremedisin I, NVH
02 Parasittologiske undersøkelser

hos storfe, sau og hest
03 Fettlever hos drøvtyggere 50 000,00 49 961,35
05 Mikrobielle forhold og pato- 109 600,00 116130,20

anatomiske forandringer i tar-
men hos lam 48 000,00 48 000,00

38,65

10 257,90

9 873,57

131,27

6 530,20
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Fagområde og institusjon
Tilskott for _

1975 og over-
ført fra 1974

Utgifter Balanse

Utbetalt
1975

Overført
til 1976 Inndratt Merutgift

2Q9. Institutt for mikrobiologi og
immunologi, NVH
04 Enzymatiske og mikrobielle for-

hold i tarmen, spesielt hos gris . . 52 856,40
05 Helsemessige forhold ved anven-

delse av encelleprotein som f<Sr
til husdyr 164 600,00

08 Mædi hos sau 55 000,00

211. Institutt for obstetrikk, NVH
03 Børframfall hos ku 14 133,20

212. Institutt for patologi, NVH
01 E-vitaminmangel hos gris 19 816,89
03 Mædi hos gris 30 000,00

213. Institutt for reproduksjonsfysiologi
og -patologi, NVH
11 Eggstokkenes endokrine funksjon

under brunst hos ku 1 032,20

213. Institutt for reproduksjonsfysiologi
og -patologi, NVH
12 Forøstrogener hos ku 3 179,40
19 Reproduksjonen hos ku i relasjon

til binyrebarkfunksjonen 8 500,00
20 Utprøving av de nye prostaglan-

dianologer i rep.kontrollen . . . . 10 000,00

214. Institutt for rettsmedisin, NVH
02 Immunologisk arts diagnostikk . 30 000,00

220. Statens veterinære laboratorium for
Nord-Norge
03 Snyltere hos reinsdyr 55 000,00

222. Veterinærinstituttet
04 Sjukdomsproblemer i fisk 12 422,50
05 Sporelementer ved mangel- og

forgiftningssykdommer hos hus-
dyr 45 000,00

231. Statens veterinære forsøksgard for
småfe og Statens forskningsstasjon
Særheim
02 Beiter for sau og storfe 80 069,77

310. Universitetet i Tromsø, Institutt for
medisinsk biologi
01 Viltmedisin 2 000,00
03 Glukoseopptak og Iaktosesyntese

i geitejur 25 000,00

52 233,46 3 117,90

129 865,95
46 854,00

6 700,00
8 146,00

13 123,25 1 009,95

20 094,81
19 678,60

1 633,20

4 320,00

8 080,82

9 708,70

26 763,40

17 243,43 37 756,57

9 173,60

45 000,00

2 494,96

28 034,05

10 321,40
277,92

601,00

1 140,60 i

419,18

291,30

3 236,60

2 948,90

69 761,02 8 200,00 2108,75

2 000,00

7 844,00 17 156,00
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Tilskott for Utgifter
Fagområde og institusjon 1975 og over- Utbetalt Overført

ført fra 1974 1975 til 1976

353. Statens mastitislaboratorium
01 CeHeinnhold i geitmjøJk 3 500,00 2 238,40 1 261,60

515. Institutt for farmakologi og toksi-
kologi og Institutt for mikrobiologi,
NVH
01 Interaksjon mellom mikroorga-

nismer 10000,00 2 118,60

563. Plankomite for forskning og utvik-
ling innen preventiv veterinær-
medisin
01 Forebyggende helsearbeid i

svineproduksjonen (Rogalands-
prosjektet) 136 500,00 117 923,73 1328,40

586. Institutt for patologi, NVH
03 Beinlidelser hos gris 6 911,58 6 878,05

595. Prosjektkomité for ketoseforskning
01 Ketoseforskning hos storfe —

Komiteen 45 000,00 25 712,65 19 287,35
02 Institutt for indremedisin I,

NVH 19 000,31 19 000,31
04 Institutt for fysiologi, NVH . . 33 186,03 33 186,03

596. Utvalg for utredning om storféets
omgivelser
01 Storféets omgivelser 82 000,00 58 035,80 23 964,20

14. VETERINÆRMEDISIN Sum 1401 308,28 1 104126,10 255 927,97

Balanse

Inndratt Merutgift

7 881,40

17 247,87

33,53

72 561,63 31 307,42

15. NÆRINGSMIDDELTEKNOLOGI

012. Institutt for grønnsakdyrking, NLH
07 Vitaminsukker/aminosyreinnhold 6 000,00 3 677,40 2 322,60

014. Institutt for husdyravl, NLH
07 Kvalitetsundersøkelser hos kjøtt-

produserende dyr 80 000,00 56 994,46 23 005,54

025. Meieriinstituttet, NLH
03 Peptid hydrolaser hos brevibas-

terium linens 40 000,00 14 476,99 25 523,01
07 Fremstillingsteknikkcn for pult-

ost iS 200,00 73 804,08 17 874,12 3 478,20
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Tilskott for _
Fagområde og institusjon 1975 og over-

ført fra 1974

210. Institutt for næringsmiddelhygiene,
NVH
07 Tilsetningsstoffer og enzymatiske

forandringer i animalske nær-
ingsmidler 157 600,00

08 Selen i plantemateriale 20000,00
09 Mycotoksiner i norske nærings-

midler 50 000,00

233. Norges veterinærhøgskole
01 Utbygging av kjemisk nærings-

middelhygiene 94 462,46

236. Institutt for næringsmiddelhygiene
og Institutt for biokjemi, NVH
01 Tungmetallene bly og kadmium

i ulike næringskjeder 55 745,20

316. Avdeling for kostholdsforskning,
Odontologisk institutt for fysiologi
og biokjemi, Universitetet i Oslo
01 Kostholdsundersøkelser i Sogn

og Fjordane 15 000,00

370. Statens institutt for forbruks-
forskning
02 Næringsinnhold i korn, mel og

brød 859,90
15 Næringsstoffer i reinsdyrkjøtt . . 500,00
16 Tiamininnhold i poteter ved

lagring 30 132,80
17 Kosthold og kostholdsvaner . . . 40 000,00

503. Statens institutt for forbruksforsk-
ning og Odontologisk institutt
01 Varmmat i spisesteder 3 376,00

508. Meieriinstituttet, NLH
01 Utstyr 70 000,00

565. Prosjektkomilé for tomatforskning
01 Tomatkvalitet 115 744,00

575. Prosjektkomité for lagringsforskning
01 Lagringsforskning med vegeta-

bilier 117 675,26

594. NLVF's komité for vekstbetingelse-
nes innflytelse på kvaliteten av
vegetabilier
01 Vegetabilier 34 460,60

Utgifter Balanse

Utbetalt Overført
1975 til 1976 Inndratt Merutgift

166 910,65
21,84 19 978,16

50000,00

71 528,25 22 934,21

32 773,20 22 072,00 900,00

14 280,70 719,30

33,00

23 913,30 4 825,50
40000,00

78 000,00

9 310,65

859,90
467,00

1 394,00

3 376,00

8 000,00

77180,08 3 866,95 34 696,97

85 863,26 25 391,11 6 420,89

34 460,60
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Tilskott for _
Fagområde og institusjon 1975 qg over-

ført fra 1974

604. Norsk institutt for meringsmiddel-
forskning
02 Fettemuleringsevne i kjøttslag . . 69 700,00
03 Virkningsmekanismer for konser-

veringsmidler 71 200,00

609. Norsk biokjemisk selskap
01 XII. biokjemiske kontaktmøte . . 4 400,00

612. Ullensvang forsøksgard
02 Fruktkvalitet og fruktutvikling . 34 650,00
04 Kvalitetsgransking av marknads-

forde eple og pærer 14 200,00
05 Enzymatisk misfarging i skalet

hjå pære 45 000,00

15. NÆRINGSMIDDEL-
TEKNOLOGI Sum 1 258 906,22

Utgifter Balanse

Utbetalt
1975

59 175,73

22 362,80

Overført
til 1976 Inr .ratt

10 524,27

48 837,20

Merutgift

37 015,50

4 400,00

14 200,00

45 000,00

2 365,50

892 471,84 259106,96 130 481,7' 23 154,35

16. TEKNISKE FAG OG
ARBEIDSRASJONALISERING

004. Institutt for bygningsteknikk, NLH
06 Golv i husdyrrom 98 600,00 101 198,65

021. Institutt for kulturteknikk, NLH
02 Vatningsforsøk 31 000,00 30 732,09
03 Grøfteforsøk 41 000,00 41 080,51
05 Grøfteforsoksfelt NLH 79 200,0: 70 841,55
13 Utstvr 4 938.30

057. Norsk institutt for skogforskning,
Driftsteknisk avdeling
02 Terrengarbeider — hogst, trans-

port 75 221,60 79006,49
03 Biltransporter og skogsbilveg-

forsøk 107 300,00 21551,55
06 Arbeidsforskning i skogbruket —

ergonomi 2 000,00 1751,40
10 Mekaniserte skogkulturforsøk . . 53 000,00 50 787,60
11 Skogsdrift i bratt terreng 43 000,00 38 829,50

070. Landbruksteknisk institutt
03 Høsting og opptaking av grønn-

saker 157 800,00 165 595,50
17 Teknisk utstyr i blautgjødsel-

lager 27 600,00 25 493,42 2 400,00

267,91

8 358,45
4 938,30

85 748,45

248,60
2 212,40
4 170,50

80,51

3 784,89

7 795,50

293,42
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Tilskott for _
Fagområde og institusjon 1975 og ovcr-

fart fra 1974

21 Arbeidsforhold under kjøring av
traktorredskaper 35 000,00

22 Kunstig tørking av poteter 20 000,00

154. Statens forskningsstasjon Særheim
02 Pressaftundersøkelser 3 642,82

157. Statens forskningsstasjon Kise
01 Driftsteknikk og driftsøkonomi i

bærdyrkinga 29 500,00

501. Institutt for blomsterdyrking og
veksthusforsøk, NLH
01 Tekniske veksthusundersøkelser . 132 263,00

586. Institutt for bygningsteknikk, NLH
04 Bygningen som omgivelsesfaktor

(miljøfaktor) i svineproduksjo-
nen 106 900,00

16. TEKNISKE FAG OG ARBEIDS-
RASJONALISERING Sum 1 047 965,72

Utgifter Balanse

Utbetalt
1975

Overført
til 1976 Inndratt Merutgift ;

25 148,02
8 422,84

3 756,98

23 025,36

137 756,47

110 900,70

11 577,16
9 851,98

6 474,64

114,16

5 493,47

4 000,70

935 878,63 13 977,16 122 271,23 24 161,30

17. ØKONOMI OG
SAMFUNNSPLANLEGGING

006. Institutt for driftslære og land-
bruksøkonomi, NLH
01 Økonomien i veksthusproduk-

sjonen 70259,32 39 888,90 30370,42
06 Ringvirkninger av landbruket i

bygdesamfunnet 83 200,00 85 040,80
07 Markedsstrukturanalyse for jord-

bruksprodukter 10 000,00 12 020,00
10 Organisasjoner og innovasjoner

i bygdene 87 900,00 90194,95 15 767,40
11 Landbrukspolitiske virkcmidlers

betydning i distriktsøkonomisk
sammenheng 68 730,85 59 365,60 9 365,25

12 Marksdsstrukturanalyse for jord-
bruksvarer 20000,00 15 434,25 4 565,75

13 Forbruksutvikling og selvforsy-
ning av jordbruksprodukter . . . 45 000,00 22 038,40 22 961,60

013. Institutt for bagekunst, NLH
01 Kulturlandskapet — Utviklings-

tendenser og potensial i et fra-
flyttingsområde 11288,00 10 928,20 359,80

03 Gronnanleggsøkonomi 25 000,00 25 000,00
04 Gjengroing på kulturmark 2 500,00 2 500,00

1 840,80

2 020,00

18 062,35
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Tilskott for U t g i f l e r

Fagområde og institusjon 1975 og over-
ført fra 1974

018. Institutt for jordskifte og eiendoms-
utforming, NLH
06 Utkantbygder og serviceforsy-

ningen 4 076,40
08 Nedlegging av jordbruk 76 200,00
09 Operasjonsanalytiske metoder

ved eiendomsutforming 40 000,00
10 Jordverdivurderinger 15 000,00

028. Mehriinstituttet, NLH
04 Meieriforatakenes betydning for

lokalsamfunnet 3 527,34
05 Kostnadene ved opprettholdelse

av lokale foredlingsanlegg . 56 357,80
06 Samarbeidsformer i distribusjo-

nen av landbruksprodukter . . . . 15 000,00

038. Institutt for skogøkonomi, NLH
04 Flersidig utnytting av skogen . . 80 100,00
05 Ringvirkninger av landbruket i

bygdesamfunnet 78 900,00
07 Økonomisk analyse av skogreis-

ingen i kyst- og fjellstrøk 66 200,00
09 Analyse av strukturen i skog-

sektoren 99 200,00

340. Norges landbruksøkonomiske
institutt
05 Klassifisering av norsk jordbruk

i ensartede områder 3 726,50
06 Melkeprodusentenes reaksjon på

endring av priser og andre for-
hold 39 022,63

07 Analyse av faktorer som påvir-
ker endringene i jordbrukets
arbeidskraft 45 300,00 46 476,50

08 Pdngvrrkninger av landbruket i
bygdesamfunnet 4 560,00

12 Svineholdets økonomi og fram-
tidige struktur 82 350,00 90 001,80

14 Virkningen av rask industrivekst
i landbruksmiljø 41 300,00 57 069,70

16 Kapitalproblemer ved investe-
ring i nye driftsbygninger 50 000,00

517. Institutt for driftslære og land-
bruksøkonomi, Meicriinstituttet og
Institutt for skogøkonomi, NLH
01 Den teknologiske utvikling/virk-

ningen for bygdesamfunn og
landbruk 31500,00 31500,00

Balanse

Utbetalt Overført
1975 til 1976 Inndratt Merutgift

206,00 3 500,00
63 929,20 13 965,70

92 011,90 11000,00

2 455,10

15 600,15 23 422,48

4 560,00

50 000,00

370,40

10 987,40

2 142,00

62 401,40

Zl 772,90

70 962,30

60 926,00

40 000,00
4 012,60

15 000,00

5 236,20

1 385,34

2 701,50

5 274,00

1 2;i.40

1 694,90

6 043,60

1 672,90

3 811,90

1 176,50

7 651,80

15 769,70
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Fagområde og institusjon
Tilskott for _

1975 og over-
ført fra 1974

Utgifter Balanse

Utbetalt
1975

Overført
til 1976 Inndratt Merutgift

591. Prosjektkomitéen for tettstedsvekst
i landbruksmiljø
01 Tettstedsvekst i landbruksmiljø . 159 460,38 116 632,65

12 000,00

55 500,00

12 000,00

12 672,27

606. Norsk Kulturråd
01 Registrering av kulturminner . .

11. ØKONOMI OG SAMFUNNS-
PLANLEGGING Sum 1427 659,22 1108 486,10 317 530,13 74 059,71 72 416,72

18. SPESIELLE SAMARBEIDS-
PROSJEKTER OG ANDRE
FAGOMRÅDER

007. Institutt for fjørfe og pelsdyr, NLH
05 Formidler og forblandinger til

fisk 121451,90 124 894,66 3 442,76

014. Institutt for husdyravl, NLH
08 Foredling av fisk 239 600,00 248 844,72 9 244,72

588. Prosjektkomité for nydyrking!
grtmnforbedring
02 Djuparbeid med lagdelt jord . . 19 148,95 19 444,85 295,90
10 Drift av stubb og rotvirke i for-

bindelse med nydyrking 70 000,00 70 000,00
11 Steinrydding på dyrket mark og

nybrott 50 000,00 50 000,00

801. Fellesnordiske prosjekter
01 Nordisk samarbeid 170 000,00 170 000,00
03 Samnordisk «nematodbank» for

framstallning av infektionsmate-
rial av havre-, klover och pota-
tisnematod 14 000,00 14 167,30 167,30

06 Undersøgelse over forædlingsme-
toder hos fodergræsser 13 797,85 5 575,10 8 222,75

11 Sammenhengen mellom dyrenes
hormonaktivitet og deres pro-
duksjonsegenskaper 266 000,00 277 017,31 11 017,31

14 Forsok med ras- och linjekors-
ningar inom svineaveln 30 000,00 14 998,55 15 001,45

15 Vekstvilkårenes innflytelse på
grønnsakkvaliteten 609,60 837,10 227,50

16 Skandinavisk avlsforsok med
verphons 98 000,00 83 735,95 14 264,05
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Fagområde og institusjon
Tilskott for _

1975 og over-
ført fra 1974

Utgifter Balanse

Utbetalt
1975

Overført
til 1976 Inndratt Merutgift

i " Resisrensforådiing av korsblom-
striga vaster mot klumprot, ras-
spektrat av Plasmodiophora
brassica 57 705,25

18 Målemetoder og -teknik i for-
bindelse med undersøgelser av
jordens mekaniske, strukturelle
og dyrkningsnwessige egenskaber 82 000,00

19 Inventering av den genetiska
variationen i fodersad 45 000,00

20 Undersøkelser vedr. kulturelle,
antigene og biokjemiske egenska-
per hos stammer av mykobacte-
rium paratuberculosis 55 000,00

22 Utvikling og standardisering av
forskningsmetodikk og måletek-
nikk for studier av omgivelser
(nærmiljø) hos husdyr 114 698,39

23 Samanstallning av resultat från
de nordiska låndernas granpro-
veniensforsok 25 000,00

24 NKJ-sekretariatet 25 080,00

18. SPESIELLE SAMARBEIDS-
PROSJEKTER OG ANDRE
FAGOMRÅDER Sum 1 497 091,94

56 359,96

25 080,00

1 345,29

58 702,55

43 060,71

51 912,50

18 264,00 5 033,45

1 939,29

3 087,50

.03 925,94 10 772,45

25 OOd.OO

1 128 557,20 359 037,90 33 892,33 24 395,49

19. SERVICEINSTITUSJONER

003. Botanisk klimalaboratorium, NLH
01 Drift av laboratoriet 101 500,00

014. Institutt for husdyravl, NLH
10 Sjøvassoppdrett av laksefisk . . . 29 214,24

120. Isotoplaboratoriet
01 Drift av laboratoriet 293 863,56
05 Massespektrometer 255 888,00

121. Sentral for forsøksmetodikk og
databehandling
01 Drift av sentralen 193 304,72

122. NLVF's instrumenttjeneste
01 Drift av instrumenttjenesten . . . 1 249541,19
03 Elektromikroskop 95 000,00

99 850,70

252 784,36
253 048,00

1 649,30

29 2 «4,24

52 875,70
2 840,00

212 803,79 -=-19 499,07

964 270,11 285 271,08
1 198,80

11796,50

93 801,20
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_., . r Utgifter Balanse
Tilskott tor 12 ——•

Fagområde og institusjon 1975 og over- Utbetalt Overført
ført fra 1974 1975 til 1976 Inndratt Merutgift

123. Fysisk institutts verksted
01 Drift av verkstedet 21 875,73 21 875,73

124. NLVF's aminosyrelaboratorium
01 Drift av laboratoriet 122 334,27 98 813,25 23 521,02

202. Institutt for farmakologi og
toksikologi, NVH
01 Pesticidtoksikologi 3 000,00 3 000,00

204. Institutt for husdyravl og genetikk,
NVH
04 Forsøk med kalv 20 747,84 20 747,84

404. Institutt for husdyravl, NLH
01 Kryssingsforsøk med svin 106 403,05 111203,72 -i- 4 800,67

501. Institutt for blomsterdyrking og
veksthusforsøk, NLH
01 Tekniske veksthusundersekelser . 13 400,00 13 400,00

19. SERVICEINSITUS JONER Sum 2 462 032,55 1952 932,68 425 445,87 95 450,50 11796,50

23. DIVERSE
050. Norsk institutt for skogforskning

03 XVI. IUFRO-kongress

405. Nordisk samarbeid
01 Reiser og diverse utgifter

422. Professor G. K. Rutherford
01 Jordundersøkelser

423. Giftkartoteket
01 VII, Inrernasjonale kongress . . .

71 000,00

8 318,00

4 000,00

5 000,00

63 441,70

16 101,09

3 134,25

7 558,30

5 000,00

23. DIVERSE Sum 88 318,00 82 677,04 12 558,30

7 783,09

865,75

865,75 7 783,09 i
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Tilskott for U t S i f t e r B a l a n S e

Sammendrag 1975 og over- Utbetalt Overført
ført fra 1974 1975 til 1976 inndratt Merutgift

24. FLERÅRIG UTDAN-
NINGSSTIPEND Sum 1400 000,00 1448 184,40 48 184,40

25. REISESTIPEND Sum 276 919,70 241394,70 34 600,00 925,00

26. VIKARSTIPEND Sum 43 955,20 51 186,80 7 231,60

28. KORTVARIG UTDAN-
NINGSSTIPEND Sum 561957,00 350 840,45 131870,70 101495,45 42 249,60

29. POSTDOCTORATE
FELLOWSHIPS Sum 103 000,00 69 000,00 34 000,00

30. TRYKNING Sum 175 740,79 294 632,35 59 399,70 178 291,26

40. UTREDNINGS- OG PLAN-
LEGGINGSARBEID Sum 53211115 561871,14 35 357,66 21728,90 86 846,55

Tilskott for U t S i f t e r

Administrasjon 1975 og over- Utbetalt Overført
ført fra 1974 1975 til 1976

44. ADMINISTRASJON
Rådsmøter 50 000,00 98 324,20
Arbeidsutvalgsmøter 35 000,00 32 111,65

Sum I 85 000,00 130 435,85

Lønninger 544 500,00 603 303,65
Ekstrahjelp 12 000,00 14 600,78
Konrorutgifter 149 500,00 168 830,68
Reiser 20000,00 18 416,80
Ymse 37 000,00 29 054,60 2 500,00
Husleie, lys og brensel 100 000,00 159 030,15

Sum II 863 000,00 993 236,66 2 500,00

44. ADMINISTRASJON Sum I + II 948 000,00 1123 672,51 2 500,00

Balanse

Inndratt Merutgift

45 435,85

45 435,85

132 736,66

132 736,66

178 172,51
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Bygninger
Tilskott for

1975 og over-
ført fra 1974 Renter

1975
Utbetalt

til 1976
Overført

50. BYGNINGER M. V.

Institutt for bygningsteknikk, NLH
— forsøksanlcgg 376 733,25
Feltstasjon i Gausdal v/NLH . . . . 146 769,90
Statens plantevern og Institutt for
mikrobiologi, NLH — veksthus og
arbeidslokale 4 000,00
Norges veterinærhøgskole 200 000,00
FDB-sentralen — paviljongbygg . . 113 617,46
Forskingsbygg — Kise 700 000,00
Konto for merverdiavgift 371,89
Opptjente renter på byggebevilg-
ninger 76 425,75

50. BYGNINGER M. V. Sum 1617 918,25

290 767,60
145 897,61

85 965,65
872,29

50 468,39

4 000,00
198 036,10 1 963,90
620 660,25 -^507 042,79

700000,00
371,89

126 894,14

50 468,39 1 255 361,56 413 025,08

Inndratt Merutgift

Tilskott for U t S i f t e r B a k n s e

Sammendrag 1975 og over- Utbetalt Overført
ført fra 1974 1975 til 1976

SAMMENDRAG
FORSKNINGSOPPGAVER:

10. Naturgrunnlag og -miljø 2 873 915,24 2 242 987,49 430227,10
11. Plantedyrking: a. jordbruk og

hagebruk 1996 277,23 1479 199,85 368 250,86 200 221,70 51395,18
b. skogbruk 961661,79 776 962,21 191902,15 11836,89 19 039,46

Sum a + b 2 957 939,02 2 256162,06 560153,01 212 058,59 70 434,64
12. Plantevern 1570 073,60 1427 642,17 62 582,27 121580,54 41731,38
13. Husdyrbruk 1478 505,52 1161706,67 212 431,35 158 239,03 53 871,53
14. Veterinærmedisin 1401308,28 1104 126,10 255 927,97 72 561,63 31307,42
15. NiEringsmiddelteknologi 1258 906,22 892 471,84 259 106,96 130 481,77 23 154,35
16. Tekniske fag og arbeidsrasjonali-

sering 1047 965,72 935 878,63 13 977,16 122 271,23 24 161,30
17. Økonomi og samfunnsfag 1427 659,22 1108 486,10 317 530,13 74 059,71 72 416,72
18. Spesielle samarbeidsprosjekter og

andre fagområder 1 497 091,94 1 128 557,20 359 037,90 33 892,33 24 395,49
19. Serviceinstitusjoner 2 462 032,55 1952 932,68 425 445,87 95 450,50 11796,50
23. Diverse 88 318,00 82 677,04 12 558,30 865,75 7 783,09

240 547,27 38 846,62

Sum I 18 063 715,31 14 292 627,98 2 908 978,02 1262 008,35 399 899,04
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Tilskott for U t g i f t e r B a l a n s e

Sammendrag 1975 og over- Utbetalt Overført
ført fra 1974 1975 til 1976 Inndratt Merutgift

24. Flerårig utdanningsstipend 1400 000,00 1448 184,40 48184,40
25. Reisestipend 276 919,70 241394,70 34 600,00 925,00
26. Vikarstipend 43 955,20 51186,80 7 231,60
28. Kortvarig utdanningsstipend 561957,00 350 840,45 151 870,70 101 495,45 42 249,60
29. Postdoctorate Fellowships 103 000,00 69 000,00 34 000,00

Sum II 2 385 831,90 2 091606,35 255 470,70 136 420,45 97 665,60

30. Trykning 175 740,79 294 632,35 59 399,70 178 291,26
40. Utrednings-og planleggingsarbeid . . 532111,15 561871,14 35 357,66 21728,90 86 846,55
44. Administrasjon 948 000,00 1123 672,51 2 500,00 178 172,51

Bygninger m. v 1617 918,25
Bygninger tilført 50 468,39 1 668 386,64 1 255 361,56 413 025,08

60. Sosiale utgifter 2 030000,00 1680199,40 349 800,60

Sum III 5 354 238,58 4 915 736,96 510 282,44 371529,50 443 310,32

Sum I + II 4- 11125 803 785,79 21299 971,29 3 674 731,16 1769 958,30 940 874,96
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REGNSKAP FOR FORSKNINGSOPPDRAGENE I 1975

VINNINGS- OG TAPSKONTO
Utgifter: Inntekter:

Lønn kr 2 326 534,27 Miljøverndepartementet kr 4 800 000,00
Arbeidshjelp.... » 4 141549,90 NTNF » 1711372,49
Reiser » 790 208,70 Jordbruksavtalen » 2 400 000,00
Driftsutgifter . . . » 4 435 394,61 W. K. Kellogg Foundation, USA . . » 699 986,36
Utstyr » 846 012,23 kr 12 539 699,71 Landbruksdepartementet » 826 427,40

Landbrukets utbyggingsfond » 200 000,00
Statens Kornforretning » 345 000,00
Norske Melkeprodusenters
Landsforbund » 55 000,00
NVEV » 192 218,15
Landbrukets næringsmiddel-
forskning » 153 541,20
Andre » 548129,20
Balanse » 608 024,91

kr 12 539 699,71 kr 12 539 699,71

BALANSEKONTO pr. 31. DESEMBER 1975
Eiendeler: Forpliktelser:

Beholdning i bank kr 1 749 769,60 Kapital
(overførte midler)
pr. 1/1 1975 . . . . kr 2 357 794,51
-r- vinnings- og

tapskonto . . . » 608 024,91 kr 1 749 769,60

kr 1 749 769,60 kr 1 749 769,60

31. desember 1975
OSLO,

17. februar 1976
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Utbetalinger i forbindelse med forskningsoppdrag

Utbetalt
kr

20A JORDBRUKSAVTALEN

015. Institutt for husdyrernæring og féringslære, NLH
08. Forsøk med grasbriketter 96 400
15. Grønforvekster 42 000

045. Norges landbrukshøgskole
04. Forsøksveksthus 394 600

070. Landbruksteknisk institutt
12. Tørking av jordbruksprodukter i store tørkeanlegg 1 400
19. Regulering av tørkeanlegg for jordbruksproduksjonen 122 200
20. Spredning av kalk 25 800

340. Norges landbruksøkonomiske institutt
13. Mjølkeproduksjonens økonomi og framtidige struktur 103100
15. Virkningen av regional prisdifferensiering 62 300
17. Saueholdets økonomi og framtidige struktur 29 900

513. Landbruksteknisk institutt og Institutt forhusdyrernæring og
féringslære, NLH
01. Kunstig tørking av gras 1 000

577. Styringsutvalg for Dyrking og utnyttelse av gras i Nord-Norge
01. Dyrking og utnyttelse av gras i Nord-Norge 404 300

581. Styringsutvalg for kornforedling
01. Kornforedling 259 400

589. Styringsutvalg for forskning over forurensninger fra husdyrbruk
01. Forurensninger fra husdyrbruket 511 100

593. Styringsutvalg for forskning i fjelltrakter
02. Produksjonsgrunnlaget i fjelltrakter 373 600

595. Styringsutvalg for ketoseforskning
02. Ketoseforskning hos storfe 239 000

400. Sosiale utgifter m. m •. 354 600

Sum I 3 020 700
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Utbetalt
kr

20 B ANDRE FINANSIERINGSKILDER
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen:

011. Institutt for geologi, NLH
04. Vannbalanseundersøkelser i myrområder

021. Institutt for kulturteknikk, NLH
11. Grunnvasstandens innvirkning på planteproduksjonen

572. Styringsutvalg for landbruksmeteorologisk forskning
08. Rendalsprosjektet
09. Skjåkundersøkelsene

Landbruksdepartementet:
038. Institutt for skogøkonomi, NLH

10. Analyse av statstilskottet
340. Norges landbruksøkonomiske institutt

18. Reindriftsnæringens økonomi

555. Sakkyndige råd
01. Utredningsutvalg m. m

588. Styringsutvalg for nydyrking og grunnforbedring

Utbyggingsprogrammet for Nord-Norge:
151. Statens forskningsstasjon Holt

09. Molteproduksjon i Nord-Norge
577. StyringsutValg for dyrking og utnyttelse av gras i Nord-Norge

07. Flyteevne og kjøreskade på myrjordbruk

Norsk institutt for nxringsmiddelforskning:
233. Norges veterinærhøgskole

01. Utbygging av kjemisk næringsmiddelhygiene
575. Styringsutvalg for lagringsforskning

01. Lagringsforskning med vegetabilier

Statenslandbruksbank:
340. Norges landbruksøkonomiske institutt

16. Kapitalproblemer ved investering av nye driftsbygninger

PRA-komitéen:
414. PFF Institutt for kulturteknikk, NLH

01. Forsøksfelt Kongsvinger

Miljøverndepartementet:
414. PFF Institutt for kulturteknikk, NLH

01. Forsøksfelt Kongsvinger

507. Styringsutvalg for forskning vedr. sur nedbørs virkning på skog og fisk
01. Sur nedbørs virkning på skog og fisk

5 000

25 000

75 600
145 000

27 100

700

239 700

313 700

170 800

159 700

53 600

100 000

83 600

129 500

70300

4 800000
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Utbetalt
kr

Norges Teknisk-Naturvhe kapelige forskningsråd:
507. Styringsutvalg for forskning vedr. sur nedbørs virkning på skog og fisk . .

01. Sur nedbørs virkning på skog og fisk 1 587 700

Omsetningsrådet:
612. Ullensvang forsøksgard

04. Kvalitetsgransking av markr. Jsførde eple og pære 21 000

Norske Melkeprodusenters Landsforbund:
027. Meieriinstituttet

01. Fraksjonering av melk 75 600
08. Anvendelse av serumproteiner 73 500

Tiltaksfondet for småfe:
221. Statens forskningsstasjon for småfe

01. Listeriose hos sau 120 000

Statens Kornforretning:
552. Styringsutvalg for kornforedling

05. Brødkornforedling 334 300

W. K. Kellogg Foundation:
401. Norske 4 H

01. Norske 4 H 172 5Q0

402. Pedagogisk opplæring og etterutdanning
01. Pedagogisk opplæring og etterutdanning 61 300

413. Selskapet for landbrukets næringsmiddelforskning
01. Næringsmiddelforskning 329 300

421. Reindriftsprosjektet
01. Reindrift 122 900

Diverse:
005. Institutt for dendrologi og planteskuledrift, NLH

05. Forskning i gras til grøntanlegg 23 100

021. Institutt for kulturteknikk, NLH
11. Grunnvasstandens innvirkning på planteproduksjonen 21000

506. Institutt for bygningsteknikk, NLH, og Institutt for kulturteknikk, NLH . .
01. Ombygging av siloer 2 900

801. Fellesnordiske prosjekter
22. NKJ-prosjekt nr. 32 123 500
23. NKJ-prosjekt nr. 33 51 100

Sum II 9 519 000

Sum I og II 12 539 700

81



Organisasjon og personale

VEDTEKTER FOR
NORGES LANDBRUKSVITEN-
SKAPELIGE FORSKNINGSRÅD

Vedtatt ved kgl. res. av 28. oktober
1949, kgl. res. av 4. juli 1952, kgl. res.
av 8. mai 1959, kgl. res. av 17. novem-
ber 1961, Kronprinsregentens res. av
15. november 1963, kgl. res. av 26.
november 1965 og kgl. res. av 5. de-
sember 1969.

Norges landbruksvitenskapelige forsk-
ningsråd er opprettet som en selvsten-
dig institusjon ved kgl. res. av 28. okto-
ber 1949. Rådet har sete i Oslo.

§2.
Rådets formål er å fremme forsknin-

gen innen jord- og hagebruk, skog-
bruk, veterinærvesen, meieribruk, hus-
stell, viltpleie og ferskvannsfiske, jord-
skifteverket og andre fagområder un-
der Landbruksdepartementet ut fra et
helhetssyn på landbrukets næringsliv.
Det skal også virke for at forsknings-
resultatene blir utnyttet til gagn for
norsk næringsliv.

§ 3.
I samsvar med § 2 har rådet følgende

oppguver:

a) 'i holde seg underrettet om pågåen-
de og planlagte forskningsarbeider
innen landbruksforskningen og søke
å klarlegge hvilke nye oppgaver som
til enhver tid bør tas opp for å
fremme en hensiktsmessig utvikling
av landbruket,

b) å arbeide for at forskningsvirksom-
het som rådet finner nødvendig blir
tatt opp gjennom de engere forsøks-
råd eller ved enkeltinstitusjoner,

c) å arbeide for en koordinering av
landbruksforskningen i sin helhet
ved å sørge for kontakt og formidle
samarbeid mellom de enkelte insti-
tusjoner og forskere, slik at en hen-
siktsmessig fordeling av arbeidsopp-
gavene oppnås og dermed en rasjo-
nell utnytting av utstyr, personale
og arbeidsmuligheter,

d) å legge fram årlige budsjettforslag
for sitt arbeidsområde til Forsk-
ningsrådenes Fellesutvalg om forde-
ling av forskningens andel i A/S
Norsk Tippings overskott og å for-
valte midler som bevilges rådet fra
staten, andre offentlige myndigheter
eller fra private til forskningsar-
beid,

e) å arbeide for en koordinering av
bevilgningene fra offentlige og halv-
offentlige fonds til forskningsarbeid
for å oppnå best mulig utnytting av
midlene,

f) å være rådgivende organ for depar-
tementet og andre offentlige myn-
digheter i spørsmål vedrørende
forskningen og for private i saker
som måtte bli forelagt rådet,

g) å representere landbruksforskningen
overfor andre forskningsgrener og
søke fremmet samarbeid om oppga-
ver av felles interesse.

Kongen fastsetter medlemstallet og
oppnevner medlemmene etter instil-
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ling fra Landbruksdepartementet, som sentert. Inntil videre skal rådet bestå
henter inn forslag fra de institusjoner av 28 medlemmer med personlige vara-
og organisasjoner som skal være repre- menn og sammensettes slik:

G r u p p e 1
Landbruksdepartementet 4 medl.

G r u p p e 2
Landbrukets Sentralforbund 1 medl.
Norges Bondelag 1 »
Norges Skogeierforbund og Det Norske Skogselskap 1 »
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1 »
Norges Skog- og Landarbeiderforbund 1 » 5 medl.

G r u p p e 3
Norsk institutt for skogforskning 1 medl.
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 1 »
Norges landbrukshøgskole 4 »
Norges tekniske høgskole 1 »
Norges veterinærhøgskole 2 »
Statens lærerskole i husstell 1 »
Universitetet i Oslo 1 » 11 medl.

G r u p p e 4
Rådet for- hagebruksforsøk 1 medl.
Rådet for husdyrforsøk 1 »
Rådet for jordbruksforsøk 1 »
Rådet for meieriforsøk 1 »
Rådet for veterinærmedisinsk forskning 1 »
Skogbrukets og Skogindustriens Forskningsforening 1 »
Statens ernæringsråd 1 »
Rådet for skogforskning 1 » 8 medl.

I alt 28 medl.

De under gruppe 2, 3 og 4 nevnte de viktigste fagområder blir represen-
innstillende organer skal i sine forslag tert i rådet,
til Landbruksdepartementet innstille
minst dobbelt så mange personer som § 5.
det skal oppnevnes fra hvert organ. I Rådets medlemmer oppnevnes for 4
sin innstilling til Kongen skal Land- budsjettår, regnet fra 1. januar til 31.
bruksdepartementet søke sikret at alle desember. I rådets første funksjonspe-
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Hode skal etter 2 år halvparten av med-
lemmene gå ut etter loddtrekning. Med-
lemmene kan oppnevnes på ny, men in-
gen må sitte i rådet mer enn 2 sammen-
hengende valgperioder om gangen. For
departementets representanter gjelder
ikke den nevnte innskrenkning av valg-
barheten.

§ 6.
Rådet velger selv sin formann og

varaformann for 2 år, med høve til
gjenvalg.

Formannen innkaller til møte med
14 dagers varsel, Landbruksdepartemen-
tet innkaller første gang til konstituer-
ende møte. Rådet holder minst 2 møter
årlig, men kan innkalles oftere hvor for-
mannen finner det formålstjenlig eller
minst 5 av medlemmene krever det.
Sakliste og dokumenter skal vedlegges
hver innkalling. Spesielle sakkyndige
kan innkalles til møtene.

Rådet er vedtaksført når minst halv-
parten av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet er formannens stemme av-
gjørende. Vedtak om fordeling av stats-
midler kan av et mindretall innankes
for Landbruksdepartementet. Det føres
møtebok for rådsmøtene. For øvrig fast-
setter rådet selv sin forretningsorden.

§ 7 .
Hvert år skal det holdes et møte

hvortil innkalles alle rådets medlemmer
med varamenn, medlemmer av faste ut-
valg og særutvalg og utsendinger fra
institusjoner og organisasjoner som er
interessert i landbruksforskning uten å
være representert i råd eller utvalg. For

øvrig kan innbys som gjester andre per-
soner som rådet finner det ønskelig skal
delta på dette møtet.

På dette møtet legger rådet fram mel-
ding orn sin virksomhet. Møtedeltaker-
ne gis høve til å drøfte rådets arbeid
og til å komme fram med forslag til
arbeidsoppgaver. Videre holdes foredrag
med diskusjoner. Melding om rådets
virksomhet skal hvert år sendes Land-
bruksdepartementet, som legger den
fram for Stortinget.

§ 8.
Rådet velger innen sin midte et ar-

beidsutvalg på 5 medlemmer. Valget
gjelder for 2 år og med høve til gjen-
valg. Rådets formann er selvskreven
medlem av og formann i arbeidsutval-
get. Rådet fastsetter instruks for ar-
beidsutvalget. Utvalget kommer sam-
men til møte når formannen finner det
nødvendig.

§ 9.
Rådet kan oppnevne faste utvalg for

bestemte fagområder til å forberede og.
ta seg av saker innen disse områder.
Rådet fastsetter ved egne instrukser
myndighetsområde og plikter for de
faste utvalg.

For de fagområder hvor det finnes
bestående forsøksråd skal rådet samar-
beide med disse både når det gjelder å
forberede saker og iverksette rådets ved-
tak vedrørende vedkommende fagom-
råde.

Rådet eller arbeidsutvalget kan også
oppnevne særutvalg for løsningen av
spesielle, tidsbegrensede oppgaver. Til
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utvalgene kan velges personer utenfor
rådet, men det må være med minst 1 av
rådets medlemmer. Utvalgets mandat
utformes av den instans som oppnevner
dem.

§ 10.
Etter forslag fra rådet og innstilling

fra Landbruksdepartementet tilsetter
Kongen en administrerende direktør
med funksjonstid 5 ar med adgang til
forlenget ansettelse. Lønnen fastsettes
av departementet. Direktøren forbere-
der og deltar i møtene i råd og arbeids-
utvalg, men uten stemmerett. Han set-
ter de trufne vedtak i verk og ieder ar-
beidet etter de alminnelige retnings-
linjer rådet har gitt. Rådet fastsetter
ved instruks, som må godkjennes av de-
partementet, direktørens myndighets-
område og plikter.

$ " •
Kongen kan pålegge administrerende

direktør å lede Kontoret for landbruks-
forskning. For saker som vedrører kon-
toret og de engere forsøksråd som kon-
toret er sekretariat for, er direktøren
ansvarlig overfor vedkommende for-

søksråd og Landbruksdepartementet.
Tilsvarende ordning kan gjøres gjel-
dende for saker vedrørende forsøksråd
innen andre fagområder under Land-
bruksdepartementet.

$ 12.
Etter innstilling fra administrerende

direktør ansetter rådets arbeidsutvalg
det personale som finnes nødvendig for
den daglige drift.

§ 13.
For rådets vedtak gjelder ikke for-

valtningslovens regler om grunngivings-
plikt, og vedtaket kan ikke påklages.
For tjenestemannssaker gjelder likevel
forvaltningsloven og regler gitt i med-
hold av denne (se §§ 2 annet ledd og 3
annet ledd).

§ 14.
Rådets budsjett- og regnskapsår føl-

ger budsjettåret for statsregnskapet. For
hvert år legger direktøren fram regn-
skap på første ordinære møte i neste
regnskapsår. Regnskapet revideres av
Riksrevisjonen.
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RÅDETS OG ARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING I 1976

Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd har 28 medlemmer med personlige
varamenn. Rådets sammensetning i 1976 er gjengiu nedenfor. De innstillende or-
ganer er også tatt med.

Sentraladministrasjonen
Landbruksdirektør John Ringen, 1974 (1970)*

Varam.: Byråsjef Walter Bekkevig
Skogdirektør Hans Kr. Seip, 1975 (1970)

Varam.: Underdirektør Lars Skaarer
Veterinærdirektør Reidar Vollan, 1974 (1962,
1966, 1970)

Varam.: Underdirektør Aslak Sudbø,
Ekspedisjonssjef Casper Sundby, 1974 (1970)

Varam.: Underdirektør Arne Wergeland

Landbrukets næringsorganisasjoner
Direktør Erik Kjøs, 1974

Vararr..: Bonde Torbjørn Tilrem
Bonde TIar.s Haga, 1974

Varam.: Direktør Ole Rømer Sandberg jr.
Herredsagronom Knut Helling, 1974

Varam.: Herredsagronom Morten Førsvoll
Organisasjonssjef Erik Bjorå, 1974

Varam.: Direktør Wilhelm Elsrud
Forbundsformann Knut Nakken, 1976

Varam.: Nestform. Magne Johannessen

Vitenskapelige institusjoner
Professor Ivar Samset, 1974 (1970)

Varam.: Direktør Toralf Austin
Direktør Einar Wøhni, 1974

Varam.: U.dircktør Svein Skavhaug
Rektor professor dr. Lars Strand, 1976 (1972)

Varam.: Professor Harald Giæver
Dosent Edvin Kile, 1974 (1970)

Varam.: Dosent Kåre Valset
Dosent Alf Nordby, 1974

Varam.: Førstelektor Gunnar Balle
Professor Peter Solberg, 1974 (1970)

Varam.: Førsteamanuensis Magne Bruun
Professor Odd Todnem, 1976 (1972)

Varam.: Dosent Kjell E. Eimhjellen
Dosent dr. Oddvar Helle, 1976 (1972)

Varam.: avd.vet. Reidar Birkeland
Dosent dr. Øystein Sjaastad, 1976 (1972)

Landbruksdepartementet

Landbrukets Sentralforbund

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norges Skogeierforbund og
Det norske skogselskap
Norsk Skog- og Landarbeiderforbund

Norsk institutt for skogforskning

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk

Norges landbrukshøgskole

Norges tekniske høgskole

Norges veterinærhøgskole
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Varam.: Dosent Karl Halse
Husstellærer Eldbjørg Markestad, 1974

Varam.: Overlærer, sivilagronom Anna Vol]
Professor dr. Ivan Th. Rosenqvist, 1976 (1972)

Varam.: Universitetslektor Bjørn Gjønnes

Forsøksråd
Forsøkslcder Jens Roll-Hansen, 1976 (1972)

Varam.: Forsoksleder Johannes Thorsrud
Professor dr. Thor Homb, 1974

Varam.: Professor dr. Harald Skjervold
Professor dr. Knut Aastveit, 1976 (1972)

Varam.: Forsøksleder Jon Furunes
Disponent Olav Asland, 1976

Varam.: Professor Arne H. Strand
Veterinærinspektør dr. Ola Onstad, 1976 (1972)

Varam.: Avd.vet. dr. Magne Aas Hansen
Direkte Lorentz Mørkved, 1976

Varam.: Siv.øk. Olav S. Aanensen
Avd.leder Marit Eggen Øgrim, 1976

Varam.: Professor dr. Haakon Natvig
Direktør Conrad Bonnevie-Svendsen, 1976
(1972)

Varam.: Godseier Hans H. H. Heiberg
::" Årstallene angir oppnevningsår.

Statens lærerskole i husstell

Universitetet i Oslo

Rådet for hagebruksforsøk

Rådet for husdyrforsøk

Rådet for jordbruksforsøk

Rådet for meieriforsøk

Rådet for veterinærmedisinsk forskning

Skogbrukets og Skogindustriens
Forskningsforening
itatens ernæringsråd

Rådet for skogforskning

Arbeidsutvalget har i 1976 denne sammensetning:

Medlemmer:
Direktor Erik Kjøs, formann
Veterinarrinspektør dr. Ola Onstad
Direktør Conrad Bonnevie-Svendsen
Ekspedisjonssjef Casper Sundby
Professor dr. Knut Aastveit

Varamenn:
Professor dr. Thor Homb
Avdelingsleder Marit Eggen Øgrim
Dosent dr. Øystein Sjaastad
Professor Peter Solberg
Rektor professor dr. Lars Strand
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RÅDGIVENDE ORGANER

I det følgende er gjengitt sammensetningen av de rådgivende organer pr. 1. januar
1976.

Forsøksrådet for landbruksøkonomi
Organisasjonssjef Erik Bjorå, formann
Professor Sigmund Borgan
Dosent Magne Bruun
Generalsekretær Paul M. Dalberg
Forsøksleder Eivind Elstrand
Fylkesagronom Rudolf Haukali
Herredsagronom Martin Leren
Byråsjef Norvald Ones
Direktør Finn Reisegg
Direktør Ole Rømer Sandberg jr.
Professor Gudmund Syrrist
Førsteamanuensis Rolf Sæther
Fylkesskogsjef Magnus Vikhammer
Professor Sverre Øvstedal

Rådet for bagebruksforsøk

Forsøksleder Per Husabø, formann
Statskonsulent Olav Ausland
Ugrasbiolog Arne Bylterud
Direktør Jac. Fjelddalen
Professor Egil Gabrielsen
Professor dr. Bjarne Ljones
Konsulent Fridtjov Myrvold
Professor Arnulf R. Persson
Professor Oddvin Reisæter
Forsaksleder Jens Roll-Hansen
Statsmykolog Håkon Røed
Professor Erling Strømme
Forsøksleder Johannes Thorsrud
Forsoksledcr Jon Vik
Forsøksleder dr. Jonas Ystaas
Lektor Jørgen Øydvin

Rådet for husdyrforsøk
Professor dr. Thor Homb, formann
Småbruker Arne Berge
Bonde Harald Bjoner
Rektor Olav I. Haugen
Statskonsulent Arne Hogstad
Professor dr. Harald Hvidsten
Statskonsulent Fridtjov Sannan
Professor dr. Harald Skjervold
Professor Per Slagsvold
Statskonsulent Serinius Trodahl
Bonde Christian Aasland

Rådet for jordbruksforsøk
Forsøksleder Magnus Jetne, formann
Ugrasbiolog Arne Bylterud
Direktør Jac. Fjelddalen
Forsøksleder dr. Karl Flovik
Forsøksleder Kristian Foss
Forsøksleder Jon Furunes
Gårdbruker Engebret Grindalen
Forsøksleder Odd Hernes
Forsøksleder Anton Letnes
Professor dr. Jul Låg
Forsøksleder Kristen Myhr
Professor dr. Birger Opsahl
Forsøksleder Markus Pestalozzi
Statsmykolog Håkon Røed
Forsøksleder Øystein Simonsen
Forsøksleder Lars Sogn
Professor dr. Asbjørn Sorteberg
Professor Erling Strand
Forsøksleder Nils Vikeland
Forsøksleder Ivar Ørud
Professor dr. Knut Aastv..":
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Rådet for meieriforsøk
Disponent O. J. Asland
Sjefskonsulent Olav Benterud
Rektor Oddvar Fodstad
Professor Olav Framhus
Professor Peter Solberg
Professor A. H. Strand
Professor Gudmund Syrrist

Rådet for veterinærmedisinsk
forskning
Veterinærinspektør dr. Ola Onstad,

formann
Avdelingsvet. dr. Magne Aas

Hansen, nestformann
Overveterinær dr. Bjørn Næss
Laboratoriebestyrer Knut

Kummeneje
3pesialveterinær dr. Trygve Grøn-

dalen

Utvalg for forskning i
naturgrunnlag og -miljø

Bonde Jan E. Mellbye, formann
Professor dr. Kristian Bjor
Konsulent Erik Børset
Jorddirektør Ottar Fjærvoll
Professor dr. Jostein Goksøyr
Professor dr. Birger Opsahl

Professor dr. Steinar Skjeseth
Professor dr. Erling Søgnen

Utvalg for næringsmiddelforskning
Professor dr. Nicolay Eeg-Larsen,

formann
Direktør Elsa Blegen
Forskningssjef dr. Hans K. Dahle
Sivilingeniør John Haug
Sjefskonsulent Anders Oterholm
Professor Arnulf Persson

Utvalg for landbruksteknisk forskning
Fylkesagronom Asbjørn Torp,

formann
Rektor G. Gjefsen
Fagsjef Even Glemmestad
Direktør Sven-Erik Lundby
Skogsjef Magnus Tennas
Skogbruker Gunnulf Tinne
Gårdbruker Even Tørud

NLVF's stipendkomité
Rektor, professor Weiert Velle,

formann
Professor Asmund Ekern
Dosent Halvor Høibø
Førsteamanuensis Asbjørn Svendsrud
Amanuensis Randi Sømme
Forsøksleder Øystein Simonsen
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STYRER, STYRINGSUTVALG OG UTREDNINGSUTVALG

I det følgende er gjengitt sammensetningen av styrene for NLVF's egne institutter,
NLVF's styringsutvalg og NLVF's utredningsutvalg.

Styrer for NLVF's egne institutter

Forsøksstasjon på Averøy
Førstemanuensis dr. Bjørn Næss,

formann
Herredsagronom Ingebrigt Farstad
Avdelingsleder Nils Rønningen
Professor dr. Harald Skjervold

NLVF's aminosyrelaboratorium
Forsøksleder Gotfred Uhlen, formann
Professor dr. Harald Hvidsten
Professor dr. G. Kvifte
Laboratorieleder Tor Tjørnhom
Professor dr. Alf Wickstrøm

NLVF's instrumenttjeneste
Professor dr. Kristian Bjor,formann
Forsøksleder dr. Harald Astrup
Ingeniør Odd Haga
Dosent Karl Halse
Avdelingsleder Arne Hilmersen
Professor dr. G. Kvifte
Forsøksleder Johannes Thorsrud

Sentral for forsøksmetodikk
og databehandling
Professor dr. G. Kvifte, formann
Professor dr. Peder Braathe
Konsulent Egil Eik
Professor dr. Harald Skjervold
Dosent dr. Bjarne Underdal
Økonomisjef Thor Volden
Professor dr. Emil Spjøtvoll

Isotoplaboratoriet
Forsøksleder Gotfred Uhlen, formann
Professor dr. Harald Hvidsten
Professor dr. G. Kvifte
Instituttsjef Kjell Steenberg
Professor dr. Alf Wickstrøm

Styringsutvalg for forsknings-
programmer

Landbruksmeteorologi
Professor dr. G. Kvifte, formann
Professor dr. Kristian Bjor
Professor dr. Georg Hygen
Avd.sjef dr. Th. Werner Johannessen
Professor dr. Jul Låg
Professor dr. Birger Opsahl
Professor dr. Ragnhild Sundby
Forsøksleder Johannes Thorsrud
Professor dr. Kåre Utaaker

Produksjonsgrunnlaget i fjelltrakter
Professor dr. Knut Aastveit, formann
Forsøksleder Ola Einevoll
Forsøksleder Odd Hernes
Professor dr. G. Kvifte
Professor dr. Birger Opsahl
Bonde, sivilagronom Knut Svinsås-

Loe

Sur nedbørs virkning på skog og fisk
Stortingsrepr. Per Hysing-Dahl,

formann
Ekspedisjonssjef Erik Lykke
Professor dr. Jul Låg
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Natur forurensninger i forbindelse
med husdyrbruk
Professor dr. Asmund Ekern, formann
Bonde Harald Bjoner
Generalsekretær Paul M. Dalberg
Generalsekretær Trygve Kaldahl
Professor dr. Jul Låg
Direktør dr. Olav Sandvik

Nydyrking og grunnforbedring
Direktør Ole Lie, formann
Bonde Harald Bjoner
Professor Ingolf Hådem
Lektor Kjel! Mangerud

Dyrking og utnyttelse
av gras i Nord-Norge
Bonde Fridtjov Dahl, formann
Professor dr. Thor Homb
Bonde, sivilagronom Øystein Ringaker
Amanuensis Ivar Schjelderup

Kornforedling
Professor dr. Ola He;de, formann
Gårdbruker Harald Bech
Forsøksleder Odd Hernes
Forsøksleder Knut Ilseng
Kontorsjef Bj. Thorbjørnsrud

Encelleprotein som for til husdyr
Avdelingssjef Even Haugland,

formann
Professor dr. Harald Hvidsten
Avdelingssjef Arne Frøslie

Ketose hos storfe
Sjefskonsulent Per Westgaard,

formann
Distr.veterinær Lars Engelbret Grøholt

Bonde Johannes Okkenhaug
Dosent dr. Øystein Sjaastad

Forebyggende helsearbeid i
svineproduksjonen
Avd.veterinær Hans O. Uivesasther,

formann
Førsteamanuensis Nils Ek
Professor dr. Thor Homb
Førsteamanuensis Knut Nordstoga
Professor dr. Olav Sandvik
Distriktsveterinær K. G. Espeland

Tettstedvekst i landbruksmiljø
Direktør Per S. Veel, formann
Professor Ola Børset
Professor Egil Gabrielsen
Dosent Erik Langdalen
Forsker Kristen Øyen

Lagring av vegetabilier
Statskonsulent Olav Ausland, formann
Direktør Tore Høyem
Konsulent Martin Nodenes
Fylkesgartner Gudmund Balvoll

Jorda som resipient for fast og
flytende avfall
Stortingsrepresentant Aslak Versto,

formann
Overingeniør Bjørn Bergmann-Paulsen
Direktør dr. Olav Sandvik
Driftsleder Knut Skatvedt

Landbrukets rekrutteringsproblemer
Skogeier Ove Munthe Kaas, formann
Konsulent Harald Ove Foss
Underdirektør Leiv Torgersen
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Skogbehandling i de ulike
produksjonsfaser
Skogeier Erik Lundesgaard, formann
Herredsskogmester Hans Strand
FyJkesskogmester Oluf Aalde
Konsulent Anton Arvesen

Økonomiske sider ved sikring og
tilpassing av jordbruksproduksjonen
på kort og lang sikt
Landbruksdirektør John Ringen,

formann
Generalsekretær Paul Dalberg
Generalsekretær Trygve Kaldahl
Avdelingsleder Marit Eggen Øgrim

Utnyttelse av halmen som for
Bonde O. E. Storlien, formann
Fagsjef Even Glemmestad
Sjefskonsulent Per WeStgaard

Utredningsutvalg for
forskningsprogrammer

Husdyrenes omgivelser
Avdelingssjef Gudbrand Bakken,

formann

Professor Per Slagsvold
Professor Asmund Ekern
Førsteamanuensis Anders Nygaard
Gardbruker Jostein Aarnseth
Distriktsveterinær Johannes Flaat

Innen klimaregulert plante-
produksjon
Rektor Aamund Hjeltnes, formann
Generalsekretær Hans Kr. Brenna
Konsulent Kåre Falk
Førsteamanuensis Gunnar Guttormsen
Gartner Jan Helgøy
Professor Erling Strømme

Kunstig tørking av gras
Fylkesagronom Peter Skjerve,

formann
Konsulent Per Kval-Engstad
Professor Thor Homb
Professor Kristian Aas
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Prosjektoversikter for landbruks- Skogbrukssjef Magne Risdal
forskningen Fylkesskogmester Einar Bergan
Rektor, professor Lars Strand, Konsulent Aage Langhammer

formann Førsteamanuensis Helge Braastad
Kursleder Olav Lyngset
Amanuensis Torbjørn Okstad
Forsøksleder Johannes Thorsrud
Underdirektør Magne Stubsjøen Vatning

Forsøksleder Johannes Thorsrud,
Forskningsprogram om lauvskog formann
Disponent Wilhelm Matheson, Dosent Bengt Rognerud

formann Professor Birger Opsahl
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OVERSIKT OVER STILLINGER
I det følgende gis en oversikt over

det personale som er ansatt i NLVF pr.
1. januar 1976. Oversikten omfatter
både personale lønnet over NLVF's
eget budsjett og over oppdragsmidler ka-
nalisert gjennom rådet. I oversikten er
personalet delt på 4 hovedgrupper: 1)

Offentlige og halvoffentlige institusjoner
Antall

stillinger
Norges landbrukshøgskole:
Forsker 18
Forskningsassistent 23
Utdanningsstipendiat 13
Avdelingsingeniør/ingeniør 6
Fagassistent 13
Laboratoriepersonalc J
Kontorpersonale 2
Annet personale 3

Norsk institutt for skogforskning:
Forsker 4
Forskningsassistent 3
Utdanningsstipendiat 2
Avdelingsingeniør/ingeniør 1
Fagassistent 8

Statens plantevern:
Forsker 5
Forskningsassistent 1
Utdanningsstipendiat 1
Avdelingsingeniør/ingeniør 1
Laboratoriepersonale 2
Fagassistent 1
Annet personale 1

Landbntksteknisk institutt:
Forsker 1
Forskningsassistent 1
Avdelingsingeniør/ingeniør 2
Fagassistent 1
Kontorpersonale 1

Norges veterinærhøgskole og
Vcterinxrinstititttet:
Forskningssjef 1
Forsker 4

Personale med administrativ tilknyt-
ning til offentlige og halvoffentlige
forskningsinstitusjoner, 2) personale an-
satt ved NLVF's egne institutter 3)
personale knyttet til administrasjon og
fellesoppgaver og 4) personale som er
ansatt ved prosjektsekretariater for fel-
lesprosjekter med andre forskningsråd.

Antall
stillinger

Forskningsassistent 4
Utdanningsstipendiat 8
Avdelingsingeniør/ingeniør 2
Laboratoriepersonale 9

Statens forskingsstasjoner i land-
bruk,, Statens veterinxre laborato-
rium i Sandnes og Statens veterinxre
forsøksgard for småfe:
Forsker 3
Forskningsassistent 2
Avdelingsingeniør/ingeniør 1
Fagassistent 1

Norsk institutt for nxrings-
middelforskning:
Forskningsassistent 3

Norges landbruksøkonomiske institutt
og Budsjettnemnda for jordbruket:
Forsker 2
Forskningsassistent 4
Kontorpersonale 2

Un:"e™:ietene i Bergen og Oslo:
Forsker 1
Forskningsassistent 1
Avdelingsingeniøringeniør 1

NLVF's egne institutter
Instituttsjef 4
Forsker 1
Laboratorieleder 1
Konsulent 4
AvdelingsingeniøWingeniør 8
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Antall
stillinger

Førstesekretær/sekretær 2
Kontorpersonale 3

Administrasjon og fellesoppgaver

Direktør 1
Underdirektør J
Forsker 3

Antall
srillinger

Konsulent 4
Førstesekretær/sekretær 4
Kontorpersonale 10

Fellesprosjekter med andre
forskningsråd

Forskningssjef 1
Kontorsjef 1
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A/S KAARE GRVTTING. ORKANGEK


