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FraLandbruksdepartementethar vi mottatthøringsnotatmedforslagtil avgift- og
gebyrfinansieringav matforvaltningen,medfrist til å gi uttalelseden 22. august.I april var
detinnkalt til høringsmøteangåendefinansieringav matforvaltningen.Fylkesmanneni Sør-
Trøndelaghaddeikke anledningtil ådeltapå møtetog har ikke gitt uttalelsetil forslaget.
Forslagom finansieringav matforvaltningenhar værtfremmetsomflereulike saker,dethar
gitt liten oversiktover alle områderderdeter behovfor å endrelover og forskrifter. Det
vanskeliggjørogsååvurdereforslagenesomblir fremmetog virkningenav de på bl.a.
matprisene.

At Mattilsynetsin virksomhetkan finansieresvedgebyrog avgifter,ble avklart i forbindelse
medbehandlingav Ot.prp.nr.100 (2002-2003)Lov om matproduksjonog mattrygghetm.v.
Formangeområdererdeten videreføringav eksisterendeordninger.

Hel ellerdelvis brukerfinansieringvil reduserepostenepåstatsbudsjettettil ordningene,men
vil føre til at alle leddi matvarekjedenmådekkeavgifterog gebyrersomen del av
produksjonskostnadene.Det kan skje ved høyerepriser. For gårdbrukernesomutgjør første
ledd av næringsprodusentene,er priseneavtaltog fortjenestenmåbli lavere.Vi er bekymret
for at virkningenav åinnføreavgifterog gebyrerpå tjenestersomi dager gratis for brukeren,
kan gi uttilsiktet økningi produksjonsutgiftenefor næringsdrivendei jordbruket.

I forslagetomavgift- og gebyrfinansieringav matforvaltningensomharhøringsfrist22.
august,erdet fastslåttat avgifterog gebyrerikke skal setteshøyereennkostnadenmedtilsyn,
kontroll og tjenester.Påområdermedfå enheteri Norge,medinternasjonalkonkurransebør
ikke kostnadertil Mattilsynetsitt arbeidsetteshøyereenntilsvarendeordningeri andreland,
ellerskan detøkekostnadsnivåeti Norgeog forverrekonkurransesituasjonen.

Andreforhold
I høringsbrevfra Landbruksdepartementetom gebyr-og avgiftsfinansieringav
matforvaltningen,datert10. juli d.å.stårdetpå side6 at matproduksjonsavgiftenbareskal
krevesinn en gangpr. matvare.Forslagettil forskrift erb].a. hjemleti dyrevernlov,
dyrehelsepersonellovog husdyravlslov.Ut fra detteskal enunngåat matvarerblir gebyr- og
avgiftbelagtflere ganger,etterulike lover.
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For økologiskmat ergodkjenningsordningalt gebyrbelagt.Dettegjelderogsåfor
godkjenningav mat medbeskyttedebetegnelser.Vi meneratgebyr- og avgiftsnivåetpå disse
matvareneikke måøkesi forhold til dagenssatser.Avgifter måleggespåsammenivå som
annennorskmatproduksjon.Det er lite logisk at mat produsertinnenpolitiske
satsingsområderi landbruket,blir gebyr-og avgiftsbelagti høyeregradennannen
matproduksjon.Dettegjelderspesieltøkologiskmat, derprodusenter,foredlingsbedrifterog
politikerearbeiderfor at prisforskjellermellomkonvensjonellmat og økoIogiskprodi~sert
ikke skal bli for stor.

Vi er dessutenkritiske til innføringenav gebyrerog avgifterpådrikkevann.Denneordningen
vil medføreøkteutgifter langshelematproduksjonskjeden,og svekkekonkurranseforholdene
for norskmatproduksjon.

Ovysummerinif
Vi frarårat arbeidsområdersomMattilsyneter tillagt og somikkevar brukerfinansiert
tidligere,blir bmkerfinansiertfullt ut. Det vil hevekostnadsnivåetfor matprodusentenei
Norgeog forverrerdermeddetøkonomiskeresultatetav jordbruksdrifta.For foredlings-og
omsetningsleddvil økt avgifts-og gebyrbelastningbli dekt inn ved øktepriserog forverrer
konkurransesituasjonenfor norskprodusertmat.
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