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Høringsuttalelse - Evaluering av Innovasjon Norge

Norges Skogeierforbund representerer 40 000 skogeiere over hele landet unntatt Finn-
mark. Våre medlemmer står — gjennom åtte tilknyttede skogeierandelslag — for ca 75 %
av førstehåndsomsetningen av tømmer i Norge. Våre medlemmer er også engasjert i
foredlingsbedrifter og næring knyttet til annen arealbruk.

Skognæringen og trebearbeidende bedrifter er lokalisert over hele landet. Ofte er dette
mindre bedrifter som likevel kan være sentrale nav i det lokale næringslivet. Gjennom
nyskaping og investeringer i bedriften opprettholdes arbeidsplasser og verdiskaping i
distriktene. Innovasjon Norge (IN)er en viktig aktør både som samtalepartner og
finansieringskilde for mange av disse bedriftene. Ved å få kontakt med en faglig sterk
samtalepartner vil nye ideer og forbedringer kunne utvikles og bidra til økt konkurranse-
evne for mange bedrifter. Innovasjon Norge har i mange regioner bidratt i denne rollen
og tilført prosjektene kompetanse som har bidratt til realisering av mange prosjekter.

Det er viktig at Norge klarer å skape internasjonale innovasjoner som kan gi betydelige
resultater. Likevel må det være rom for å stimulere de mindre nyskapinger som skjer
rundt i hele landet. Verdiskapingen basert på skog er betydelig om man tar med fored-
lingsleddene. Dette er ofte distriktsarbeidsplasser hvor mindre innovasjoner er med på å
sikre lønnsomhet og konkurranseevne over tid. Mange av disse regionale nyskapinger
har en betydelig verdi også ut over de enkelte bedrifter.

For skogeierne er det i hovedsak virkemidlene fra det gamle SND som er mest relevante.
Både BU-midlene og øvrige bedriftsrettede investeringsmidler hvor skog og skogindustri
var målgruppen, ble videreført i fusjonen både i form av midlenes innretning og
administrasjon.

Skogeierforbundet mener at Innovasjon Norge gjør en bra jobb når det gjelder forvalt-
ningen av BU midlene. BU midlene kommer over jordbruksavtalen, og det er klare førin-
ger for hvordan disse midlene skal forvaltes. Gjennom sine kanaler forvalter Innovasjon
Norge BU midlene i sammenheng med de øvrige virkemidlene. Det bidrar til høyere
kompetanse på saksbehandlerne, og ikke minst at man får en helhetlig vurdering av sine
prosjektideer.

Roald Amundsens gt. 6 Telefon Telefax E-mail Hjemmeside Organisasjonsnr.
Postboks 1438, Vika 23 00 07 50 22 42 16 90 nsf@,skog.no http://www.skog.no 938 752 826
0115 OSLO



 • •
- 2 - NORGES SKOGEIERFORBUND

Det er lett å støtte evaluators vurdering av reiseliv som den sektoren med størst gevinst
av fusjonen mellom de forskjellige virkerniddelaktørene. Før 2004 var det mange som
pekte på problemet med at utvikling og markedsføring av norsk reiseliv tilsynelatende
foregikk i to parallelle løp; ett for det landbruksrelaterte reiselivet og ett annet for det
"tradisjonelle". Med etablering av Innovasjon Norge ble markedsføringsinnsatsen koor-
dinert, og den samlede effekten dermed betydelig forbedret.

Et annet viktig moment er behovet for relevant kompetanse i veiledningsapparatet for
utvikling av landbruksbasert reiseliv. Med fusjonen fikk man tilgang til en kompetanse,
både sentralt og regionalt, som har vært viktig for etablering av et stort antall nye og
mer markedsorientert produkter de siste årene. Sammen med en mer effektiv markeds-
innsats har dette sannsynligvis vært et viktig bidrag i den positive utviklingen for det
landbruksbaserte reiselivet.

Skogeierforbundetmener at Innovasjon Norge har en infrastruktur som er bygd opp for
å kunne håndtere både tilskudd og lån. IN har et sentralt apparat for utforming av regler
og rutiner, regionale kontorer for tildeling av midler og kontakt med kundene. I tillegg
har de en fungerende bankfunksjon som ivaretar alle behov knyttet til låneporteføljen i
virkemidlene. Samlet er dette en løsning som ivaretar kravene både til tilskudds- og
låneforvaltning.

Det viktigste for skogeierne er at virkemidlene videreføres og forvaltes med nødvendig
kompetanse og forutsigbarhet. Skogeiersamvirke har gode erfaringer når det gjelder
samarbeidet med Innovasjon Norge. Gjennom faglig samarbeid og ulike prosjekter har
IN bidratt til å styrke en samlet skog og trenæring. Det er viktig at dette arbeidet videre-
føres på en måte som viktige lokale bidrag til økt verdiskaping og sysselsetting på
bygdene.

Skogeierforbundetønsker en videreføring av BU midlene i Innovasjon Norge.
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