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Høringsnotat om forenklet modell for fmansiering av matforvaltningen

Planteforskharmottattbrevav 21.03.2003medHøringsnotat.Vi kommenterernotatetetter
dendisposisjonensomergitt i høringsbrevet.

1. Kommentarer til de foreslåtte prinsippene for finansiering av mat-
forvaltningen
Planteforsker enigi at deternødvendigåforenideinnkrevingenav avgifteroggebyrerfor å
fa nedde administrativekostnadene.Vi akseptererat avgiftsinnkrevingenflyttes lengerfram i
kjedenfra råvaretil ferdigprodukt.Planteforskmenerimidlertid at effektenav kontroll og
inspeksjoni deflestetilfeller er størsti råvareproduksjonen.Det er for eksempelikke mulig å
lageproduktersomtilfredstillerkravenetil grenseverdierforresteravplantevernmidler,
dersområvareninneholderresterovergrenseverdiene.Kontrolleni produksjonenavråvarer
måikke svekkesselv om koblingenmellomavgiftsinnkrevingpåulike planteprodukterog
tilsynmedproduksjonenblir svekket.

Påett områdemenerPlanteforskatdet fortsatternødvendigåbeholdebindingenmellom
avgiftsinnkrevingog brukavinntektene.Inntektenefra avgifterpåsertifikatpliktigeplanterog
planteproduktermåbrukespå forvaltningenavnorskplantehelse

.

For åbeskyttenorskplantehelsemot farlige skadegjørerekrevesdetsunnhetssertifikaterfra
plantehelseforvaltningeni eksportiandetvedimport av visseplanterog andresmittebærende
emner,blantannettømmer.Slike sertifikatererhjemleti InternationalPlantProteetion
Convention(IPPC)somNorgetiltrådeti 1956. Sunnhetssertifikatererogsåen viktig del av
plantehelseforvaltningeni EU. Medhjemmel i Lov om Plantehelsefra 23.06.2000vedtok
Landbruksdepartementet1.12.2000“Forskrift omplanterog tiltak motplanteskadegjørere”.
Forskrifteninneholderplanterog andresmittebærendeemnersomdeter forbudtå innføretil
Norge.Vedlegg5 til forskriften lister opp planterog andresmittebærendeemnersomved
innførselskal værefulgt av sunnhetssertifikat.

Sertiflkatpliktigevarerbørfortsattavgiftsbelegges,og inntektenefra disseavgiftenemå
øremerkestil forvaltningenav norskplantehelse.Importog etableringav enny farlig



skadegjørerkanresulterei storeøkonomisketapfor norskeplanteprodusenter,og de kanbli
tvungettil åbrukemerkjemiskeplantevernmidleri kulturene.Detteeruønsketbådefordi det
kanføre til helseskadeligeresteri norskprodusertematvarerog negativemiljøeffekter.

2. Kommentarer til vurderingene av oppgavene i matforvaltningen i
forhold til gebyr- og avgiftsfinansiering.
Vi menerat deterbetenkeligåøkebrukerfinansieringenav norskmatforvaltningut over
dagensnivåpåomlag 60 % av budsjettene.I tilleggtil sinetilsyns- og forvaltningsoppgaver
harmatforvaltningenogsåansvarfor informasjonomforvaltningenav norskmat. Det er
viktig atnorskeforbrukereog mediakankommuniseremedforvaltningen.Denneutadretta
virksomhetenutgjør i dag ca10 % av budsjettene.Detvil væremangeandreoppgaveri
matforvaltningensomikke kanbrukerfinansieres.Slikeoppgavererblant annetberedskap,
internasjonaltarbeidog oppdateringav forskrifter og regelverkfor forvaltningen.Detteer
oppgaversommani høringsnotatetogsåsieratikkebørfinansieresgjennomgebyrerog
avgifter.

Planteforskmeneratdeleravovervåkingsvirksomheteneren nasjonaloppgavesomersterkt
knyttettil internasjonalutvikling og børhellerikke finansieresgjennomgebyrerog avgifter.
Vi menerogsåat deter feil å leggesomprinsippatkompetanseutviklinginnenforalle
områdersomskal finansieresgjennomgebyrerogavgifterogsåskal finansierespåsamme
måte.Det er av stornasjonalinteresseat Mattilsynetharsolid ogbredkompetanse,og
kompetanseutviklingbørderforsomprinsippfinansierespåannenmåteenngjennom
brukerfinansiering.

Mangeav truslenemotnorskmatforsyningskyldesinternasjonaleforhold, somnorsk
matproduksjonblir berørtav, menikke kan lastes.Someksemplerkannevneskugalskapog
skadegjøreresomfølgerplanterogdyrinn i landetviahandelmedslikeprodukter.Detblir
feil at slikeproblemerhelt ellerdelvisskal brukertinansieresavnorsknæringsliv.Deter et
nasjonaltanliggende,ogbørfinansierespåannenmåteenngjennombrukerfinansiering.
Internasjonaletruslerav dennetypeberørersværtmangeav arbeidsområdenetil detnye
mattilsynet,bådeberedskap,overvåkning,regelverkutvilding,kompetanseutvikling,
administrasjon,samfunnskontaktog kontroller.Planteforskmenerderforat dendelenavalle
disseområdenesomforårsakesav internasjonaletruslerbørsomprinsipphanasjonal
finansieringog ikkebrukerfinansieres.

Dersombrukerfinansieringenøkestil 80 — 90 % somble antydetpåhøringsmøtet23.04.2003,
vil deøkonomiskerammerfor matforvaltningenbli sværtavhengigavvolumetpånorsk
matproduksjonognæringsmiddelindustri.Detmenervi vil gi lite forutsigbareøkonomiske
rammerfor forvaltningen.

3. Kommentarer til revidert finansieringsmodell

Planteforsker enig i at avgifterknyttettil planteforedlerrettmåvidereføressomangitt i
Vedleggtil Høringsnotatet.Norgehar foredlingog sortsutviklinginnenkorn,poteter,
engvekster,frukt ogbær.Noeav vårtsortsmaterialedyrkesi andrelandog royaltiesgir
mnntjeningfor norskeforedlere.Derforer detviktig atNorgefølgerinternasjonale
forpliktelserogvidereførerinnkrevingavavgifteroggebyrerknyttettil planteforedlerrett.



4. Andre kommentarer
Planteforskminnerom atrisikobaserttilsynerhovedprinsippetfor forvaltning avnorsk

plantehelse

.

SPSavtalenunderWTO kreverat detrisikoanalyserleggestil grunnfor forvaltningsmessige
vedtakomnorskplantehelse.Risikoanalyserbyggerpåobjektiverisikovurderingerutført av
vitenskapeligmiljøer. Detbørderforværeenmålsettingåbeholdenorskefagmiljøi den
internasjonaleforskningsfrontenfor ådekkeforvaltningensbehovfor risikovurderinger.I dag
erPlanteforskdetenestenorskeinstituttetmedkompetansepå alle deulike grupperav
skadegjørerne(viroid, virus, phytoplasma,bakterier,sopp,midd, insekter,nematoderog
ugras)somtruernorskplantehelse.

Mattilsynetarbeidermedplaneromå oppretteen Vitenskapskomitéettermønsterfra
FuropeanFoodSafetyAuthority (EFSA).Enkomitémeddeltakerefra forvaltning, forskning
ogdepartementerforesloi 2002atVitenskapskomiteenfardesammepanelersomtilsvarende
komitéunderEFSA. Etter forslagetvil et panelhaplantehelseog plantevernmidlersomsitt
arbeidsområde.

Matforvaltningenhar en egeninteressei at forskningenpånorskplantehelsefortsattfarutvikle
segpåinternasjonaltnivå.
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