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Høring – FoU-avgifter innen landbruksområdet. 
 
Det vises til høringsbrev av 7. juli 04 – deres ref 200401359 
I forskriftsforslaget foreslås det å øke forskningsavgiften med 0,05% poeng, fra 0,3% til 0,35%.  
Dette innebærer en økning av avgiften på 17 %. Forslaget betyr en kostnadsøkning på 13.mill 
kroner. I brevet understreker departementet behovet for å styrke en målrettet forskning.  
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL) mener det ut i fra den generelle 
konkurransesituasjonen til bedriftene ikke er riktig å øke avgiftsbelastningen . 
 
Fra NBLs side er vi enig i det generelle behovet for økt forskning, og støtter regjeringens mål om 
at Norge skal ligge på OECDs FoU gjennomsnitt i 2005. 
 
Fra vårt ståsted er det viktig at forskningen har et perspektiv ut over mat- og landbruks- politiske 
målsettinger. Vi mener det er viktig å se forskningen som et virkemiddel for å styrke 
verdiskaping og sysselsetting i Norge også innen norsk næringsmiddelindustri. Dette behovet 
kommer ikke like klart frem. 
 
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening(NBL) organiserer om lag 400 næringsmiddelbedrifter. 
Flere av disse bedriftene har et betydelig forbruk av jordbruksråvarer.  
Mange av bedriftene er eksponert for internasjonal konkurranse på det norske markedet gjennom 
protokoll 3 til EØS-avtalen. Dette forholdet aktualiserer ytterligere behovet for forskning som har 
som målsetting å bedre konkurransekraften i verdikjeden. 
På samme tid er dette bedrifter som ikke kan velte avgiftsøkninger over på markedet i form av 
høyere priser. Bedriftene skal konkurrere med utenlandske aktører som ikke blir belastet den 
samme type avgifter. 
 
Ser vi på de samlete avgifter for næringsmiddelindustrien er de allerede svært høye. I løpet av det 
siste året er eksempelvis avgiftsbelastningen som følge av etableringen av det nye Mattilsynet økt 
sterkt. I denne saken forventer vi at regjeringen følger opp løftene om at avgiftene skal reduseres 
allerede fra budsjettet for 2005. 
 
Vi mener forslaget burde inneholdt en forpliktelse eller forsikring om at budsjettene for forskning 
blir opprettholdt. Det er en frykt i industrien for at bevilgningene til generell forskning over 
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statsbudsjettet kan bli redusert og at forslaget til denne avgiftsøkningen skal kompensere slik at 
regjeringens budskap om satsing på forskning kan opprettholdes. 
 
 
Forslaget om avgiftsøkning blir fremlagt før det er gjort en avklaring hvordan industriens 
interesser skal ivaretas innenfor det nye Forskningsfondet/Fondsstyret.  
Det må ligge en forutsetning om at bransjen skal ha økt innflytelse hvis en slik avgiftsøkning 
vedtas. 
 
NBL ser nødvendigheten av å øke forskningsinnsatsen som virkemiddel for bedret 
konkurransekraft langs hele verdikjeden. Kostnadsstrukturen for industrien er imidlertid en stor 
bekymring. En ytterligere avgiftsøkning er derfor en trussel for å kunne lykkes i et mer 
konkurranseutsatt marked 
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