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Hsring - FoU-avgifter innen landbruksområdet
Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser til haringsbrev /-notat, datert 7. juli 2004, med forslag om å
justere opp satsen for forskningsavgift på landbruksprodukter med 0,05 prosentpoeng.
Landbruksdepartementet begrunner akningen i behovet for å ake den næringsfinansierte
forskningen knyttet til produksjon og foredling av landbruksprodukter. Den næringsfinansierte
forskningsavgiften utgjar et supplement til den finansieringen av mat- og landbruksforskning som i
dag skjer over statsbudsjettet. Både de enkelte bedriftene, sammenslutningene og samvirkeorganisasjonene bar, etter Landbruksdepartementets syn, ta et starre ansvar for finansieringen av
egne FoU-behov.
Til dette er å bemerke at næringen allerede gjennom snart 15 år har tatt et ansvar for å ake sin del
av det totale finansieringsbehovet gjennom en akning av forskningsavgiften, både gjennom å ake
produktomfanget og gjennom akte avgiftssatser. Det har altså blitt trukket midler ut av næringen
som har belastet enkeltprodusentene direkte i en tid med jevnt avtakende lannsomhet i jordbruket.
Jordbruket har på den annen side sikret seg innflytelse over bruken av midlene gjennom å opprette
et rådgivende forskningsutvalg som har arbeidet opp mot fondsstyret som har sittet og fordelt
midlene.
Fra 1. juli i år er det foretatt en samordning av styring av Fondet for forskningsavgift og
forskningsmidler over jordbruksavtalen. En kjenner fra jordbrukets side ikke konsekvensene av
denne samordningen fullt ut, men det er rimelig klart at jordbrukets innflytelse over bruken av
midlene blir mindre enn tidligere. Norsk Bonde- og Småbrukarlag konstaterer at
Landbruksdepartementet nå foreslår at næringen sjal skal kanalisere mer av sine kollektive
brukermidler til forskning gjennom en akning av forskningsavgiften, samtidig med at næringen
fratas en vesentlig del av innflytelsen over prioriteringen av midlene.
Fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin side framstår det som underlig at det fremmes forslag om
akning av forskningsavgiften far en har b s t e t erfaringer med den "nye" styringsmodellen. Etter vår
oppfatning bærer forslaget preg av å være "nok en avgiftsakning", og ikke et konstruktivt forsak på
å få næringen til å ta starre ansvar for egen forskning.
Dette står i sterk kontrast til forutsetningene om at forskningsavgiften skal:
e komme i tillegg til og ikke isteden for statlige bevilgninger
bidra til et starre engasjement i nzringen med akt ansvar for egne FoU-behov
ake egenfinansieringen av forskning
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På bakgrunn av dette vil Norsk Bonde- og Småbrukarlag gå i mot en akning av forskningsavgiften
nå. Etter vår oppfatning b0r den nye modellen fa lov å virke minimum to-tre år fm en etter en
grundig evaluering av denne, igjen evt. reiser forslag om akning av avgiftssatsen.
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