
Fylkesmannen i Oppland 
Landbruksavdelingen 

Landbruksdepartementet 
Postboks 8007 Dep 
0030 Oslo 

Deres referanse 
200401 359 

Vår referanse 
200415054 531 .O COH 

Vår dato 
09.08.2004 

Hsring - FoU-avgifter innen landbruksområdet 

Det vises til Landbruksdepartementets haringsbrev av 07.07.2004 angående FoU-avgifter 
innen landbruksområdet. Fylkesmannen har Ett til haring den delen som angår forskrift om 
avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket. Det vurderes å justere FoUavgiften fra kr 
0,50 til kr 1 ,O pr m3, som tilsvarer akte inntekter på om lag 3,5 mill. kroner ved dagens 
avvirkningsnivå. Samtidig foreslås det å samle sekretariatet for FoU-avgifter på 
landbruksprodukter til Statens Landbruksforvaltning for å sikre en mer helhetlig forvaltning 
av FoU-midlene. 

Sett i et historisk perspektiv har realverdien av termmer og nettoinntekt til skogeier ved 
tginmersalg avtatt med årene. Slik sett er det et uheldig tidspunkt å anbefale en gkning av 
FoU-avgiften på nå, men samtidig er akningen beskjeden, og hartrolig liten betydning for den 
enkelte skogeier. Med dette blir også total avsatt FoU-avgift av en såpass starrelse at den bar 
E betydning for utviklingen av skogbruket, dersom akningen ikke farer til tilsvarende 
reduksjon av andre bevilgninger. Fylkesmannen statter derfor foreslåtte endring. 

Fylkesmannen ser fordelen av å samle sekretariatet for forskningsmidler hos Statens 
Landbruksforvaltning, men vil samtidig advare mot at sekretariatet for Skogtiltaksfondet 
flyttes uten at det samtidig sikres tilstrekkelig fagkompetanse i sekretariatet. Fylkesmannen 
har erfaring for at da ansvaret for skogavgiftsordningen ble flytta til Statens 
Landbruksforvaltning fra Landbruksdepartementet, med en starre bredde i fagkompetanse på 
skogbruk, ble brukerservicen og oppfalgingen vesentlig redusert, og en bar unngå at det skjer 
på andre områder. 
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