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HØring - FoU-avgifter innen landbruksomriidet 

Viser til Landbruksdepartementets brev av 7. juli 2004 angående horing av forslaget om 
justering av avgiften på skogsvirke til fremme av fellestiltak i skogbruket og forskningsavgiften 
på landbruksprodukter. 

Det er riktig som departementet anforer i sitt brev at selv om næringslivets andel til FoU har vært 
okende de siste 20 årene, så ligger Norge lavt i forhold til land vi Ønsker å sammenligne oss med. 
I langtidsplan for landbruksforskning for perioden 1996 - 2005 er det uttrykt som et mål at 
andelen av privat innsats innen industrirettet FoU innen sektoren i l ~ p e t  av en tiårsperiode skal 
komme opp på nivå med gjennomsnittet for næringslivet. For forskning rettet mot primær- 
produksjonen i landbruket forventes det også en klar Økning i den private innsatsen. 

For den type nzringsliv som prim~rproduksjonen i landbruket representerer, synes en eller 
annen form for avgiftsfinansiering å vzre den beste måten å lose finansieringen på. Innforing av 
forskningsavgift på skogsvirke i 2000 og utvidingen av avgiftsgrunnlaget for forskningsavgiften 
på landbruksprodukter i 2001 til også å omfatte primærproduksjonen, var viktige tiltak med 
tanke på målene i langtidsplanen. 

Det er ingen tvil om at landbruket og landbruksbaserte næringer står overfor store utfordringer 
også av forskningsmessig art. En ~ k n i n g  av den n~ringsfinansierte forskningen som et 
supplement til og en styrking av den offentlige finansiering av forskning for produksjon og 
foredling av landbruksprodukter, er det absolutt behov for etter Forskningsrådets mening. 

Rådet kan ikke se at avgiftsokningene på noen måte skal representere noen vesentlig 
belastningen for den enkelte nzringsut~ver. Under forutsetning av at avgiftsokningen 
representerer en reell ~ k n i n g  av forskningsfinansieringen, stotter derfor Forskningsrådet 
Landbruksdepartementets forslag til avgiftsokning. 

Det er naturlig at sekretariatet for Skogtiltaksfondet legges til et offentlig organ, enten Statens 
landbruksforvaltning eller Forskningsrådet da midlene kreves inn i henhold til lov og forskrift. 
All post/e-post som inngår Stensberggata 26 Telefon 22 03 70 00 post@forskningsradet.no 
i saksbehandling, bes adres- Boks 2700 St. Hanshaugen Telefaks 22 03 70 01 www.forskningsradet.no 
sert til Norges forskningsråd N -  0131 Oslo Org.No. 970141669 
og ikke til enkeltpersoner. 



Forskningsrådet er enig i styret for fondet opprettholdes og at midlene bor ses på som bruker- 
finansiering av kollektiv art for hele verdikjeden på skogområdet. Rådet har allerede god 
kontakt og samarbeid med Skogtiltaksfondet, men rådet Ønsker å styrke og formalisere dette 
ytterligere ved å be om status som observat~r i styret for Skogtiltaksfondet på linje med det vi 
har i styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter. Betydningen av samarbeidet 
og samspillet mellom disse fondene og Forskningsrådet er svzrt vesentlig for den samlede effekt 
av disse midlene. 

Avslutningsvis vil Forskningsrådet be departementet i det videre arbeidet å vurdere en Sam- 
ordning mellom Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet. Fondene har ganske 
store overlapp når det glelder virkeområde og strategier, og det er et visst styrefellesskap. Dess- 
uten er midlene tross alt ganske beskjedne så hensiktsmessigheten med to styresystemer bor 
vurderes også av den grunn. 
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