Referat fra styremøte 3/16
Tid: 21. september 2016 kl. 10.00-13.30
Sted: Næringslivets hus, Oslo
Til stede:
Bror Yngve Rahm
Vigdis Vandvik
Astrid Brekke Skrindo
Gro I. van der Meeren
Toril Loennechen Moen
Yngve Svarte
Christian Steel
Sak 22/16

Godkjenning av referat fra styremøte 2/2016

Vedtak:
Referat fra styremøte 2/2016 ble godkjent uten merknader.
Sak 23/16

Orienteringssaker

•
•
•
•

Meld. St 27 (2015-2016). Digital agenda for Norge
Ekspertråd for økologisk tilstand
Kontaktmøte mellom KLD, Artsdatabanken og Miljødirektoratet
Sluttrapport fra utviklingen av Artportalen/Artsobservasjoner (ett vedlegg:
sluttrapport)
• Synspunkter fra likestillingsombud og tilsettingsråd på ansettelse av IKT-utvikler (to
vedlegg: notat fra likestillingsombud, notat fra tilsettingsrådet).

Sak 24/16

Aktivitetsrapport 2. tertial 2016

Sakspapirer: Notat av 08.09.16 fra direktøren.
Vedtak:
Styret tar den fremlagte aktivitetsrapport til orientering
Sak 25/16

Regnskapsrapport 2. tertial 2016 og revidert budsjett for 2016

Sakspapirer: Notat av 19.09.16 fra direktøren.
Vedlegg:
Regnskap pr. 31.08.16
Vedtak:
Styret tar den fremlagte regnskapsrapport for 2. tertial 2016 til orientering.
Styret vedtar det fremlagte forslag til revidert budsjett for 2016.

Sak 26/16

Tildeling av tilskudd til kartlegging av arter (Artsprosjektet)

Sakspapirer: Notat av 08.09.16 fra direktøren.
Vedlegg:
I: Oversikt over søknader 2016
II: Søknader med høy prioritet
III: Refleksjoner og anbefalinger fra ekspertpanelet
Habilitet: Toril Loennechen Moen erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken.
Vedtak:
Styret vedtar at det bevilges 16,800 mill. kroner til kartlegging av arter for perioden 2017-2020.
Relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og gjennomførbarhet var avgjørende kriterier
ved utvelgelse av søknader for finansiering. Det tas forbehold om Stortingets godkjenning av
Statsbudsjettene for hhv. 2017, 2018, 2019 og 2020.
Følgende prosjekter fikk innvilget støtte:
Artsgrupper

Institusjon

Tittel

NTNU
Vitenskapsmuseet

Tardigrades in Norwegian
forests (ID12)

skorpelav og
lavlignende
sopp

NTNU
Vitenskapsmuseet

Three-storied diversity:
Mapping and barcoding
crustose lichens and
lichenicolous fungi in the
Norwegian rainforests (ID3)

midd og
andre
virvelløse dyr

Universitetsmuseet
i Bergen

Norwegian Forest Oribatida
(NFO) - highly diverse, but
poorly known (ID7)

parasittiske
vesper

Norsk institutt for
naturforskning

PROCTONOR – Kartlegging av
utvalgte grupper av parasittiske
veps i skog i Norge
(Chrysidoidea, Proctotrupoidea,
Diaprioidea) (ID13)

sørgemygg

BioFokus

Kartlegging av sørgemygg i
Norge - en viktig gruppe av
skoglevende insekter (ID4)

Norsk institutt for
bioøkonomi

Invertebrate Diversity in
Common Ash Canopies with a
Glimpse of Hidden Diversity
Using Next Generation
Sequencing (ID15)

bjørnedyr

insekter og
andre
virvelløse dyr

Deltakere i prosjektet
Universitetet i Poznań, Polen
Kristianstad Universitet, Sverige
Universitetet i Modena, Italia
Universitetet i Oslo
Norsk institutt for bioøkonomi
ForBio
BioFokus
NORD Universitet
Naturhistorisk museum i Oslo
Asplan Viak AS
Naturhistoriske riksmus. i Stockholm
ForBio
Norges miljø- og biovit. universitet
Universitetet i Turku, Finland
Svenske landbruksunivers., Uppsala
flere polske og tjekkiske universitetet
Naturhistoriske riksmus. i Stockholm
Station Linné
Naturhistoriske museet i Helsinki
Naturhistorisk museum i London
Yeungnam Universitet i Sør-Korea

NOK
x 1000

2500

3400

3350

3400

Senckenberg Deutsches
Entomologisches Institut

1500

Universitetsmuseet i Bergen,
pluss en rekke norske (BioFokus,
NINA, UiO m.fl.) og utenlandske
eksperter (SDEI, Universitetet i
Cambridge, polske og tjekkiske
universiteter m.fl.)

2650

Sak 27/16

Norsk rødliste for naturtyper 2018 – overordnet plan for arbeidet

Sakspapirer: Notat av 08.09.16 fra direktøren.
Vedlegg:
I: Prosjektplan med budsjett pr. 08.09.16
Vedtak:
Styret vedtar at neste revisjon av Norsk rødliste for naturtyper bør foreligge i løpet av 2018,
og gir sin tilslutning til hovedelementene i arbeidet.
Styret vil fatte endelig vedtak knyttet til prioritering av ressurser i tilknytning til behandling
av årsplaner og budsjetter for 2017 og 2018.

Invitert innlegg: Åpne data fra Artsdatabanken bidrar til innovasjon og verdiskapning v.
Bjørn Hjelle, Biocaching

Sak 28/16

Direktør-stillingen

Styreleder orienterte om status i arbeidet med tilsetting av direktør.
Habilitet: Ivar Myklebust er inhabil og var ikke tilstede under denne saken.

Sak 29/16

Eventuelt

•

Styret ber direktør om å legge frem et notat som grunnlag for drøfting av forskningsbehov
knyttet til Artsdatabankens arbeid.

•

Styret ber direktør om å legge frem et notat om hvordan ideene knyttet til Biocaching
eventuelt kan implementeres i arbeidet med motivasjon og læring knyttet til
naturmangfold.

Neste styremøte: Tirsdag 13. desember hos Artsdatabanken i Trondheim (etter lunsj)
Referent:
Ivar Myklebust

