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Hering - FoU-avgifter innen landbruksområdet 

Vi viser til brev av 7. juli 2004 vedrarende foreslåtte endringer av FoU-avgifter innen 
landbruksområdet. 

Bakgrunnen for at lovens formål og innkrevingsgrunnlaget ble endret i 2001 var å ake den 
næringsfinansierte forskningen fra landbruket, og det var særlig fokus på forskningen på 
primærleddet som i Norge er små bedrifter, og som ikke har store samvirkebedrifter eller 
organisasjoner som kan stå bak og yte midler til den brukerstyrte forskningen. 
Verdikjedetenkningen er imidlertid viktig og står i dag sterkt, og det er viktig at midlene skal 
kunne omfatte et hvert ledd i kjeden fra primærproduksjonen til ferdig vare for forbruker. 
Planteforsk understreker likevel behovet for brukerfinansiering på primærleddet, og ber om at 
dette blir tatt med videre i forvaltningen av avgiftsmidlene. 

I forvaltningen av avgiftsmidlene er det poengtert at forskningen skal ha relevans for de 
produktgrupper som er avgiftspliktige, og nmingsutaveme er selvsagt opptatt av at det bar 
være en viss sammenheng mellom innkrevd avgift på en produktgruppe og tildeling av 
forskningsmidler til produktgruppen. Dette må selvsagt sees over tid, og det må ikke lages 
noen matematiske fordelingsmkler på dette. Men det vil nok skape misnerye i næringa hvis 
det blir krevd inn store avgiftsmidler på en produktgruppe uten at vedkommende gruppe blir 
tilgodesett med forskningsmidler. Forskningsutvalget og Styret for fondet har startet en god 
praksis med dette for ayet, og det er viktig at dette blir viderefart. 

Planteforsk har ingen motforestillinger mot at avgiftssatsen for landbruksprodukter akes med 
0,05 % poeng, men er opptatt av at de faringer som er nevnt ovenfor blir viderefart når en nå 
far en felles utlysning av midlene fra Forskningsfondet, Jordbruksavtalen og Forskningsrådet. 

Det foreslås også å ake forskningsavgiften på skogsvirke til 1 kr pr. m3. Det har vi ingen 
motforestillinger til. Men vi er noe mer skeptiske til at sekretariatet for Skogtiltaksfondet også 
skal flyttes til Statens landbruksforvaltning. Det er viktig å beholde et mangfold av kilder til 
forskningsfinansiering. Selv om man vil beholde styret for Skogtiltaksfondet, går det mot en 
veldig ensretting av saknadsprosedyrene. Etter at Fondet for forskningsavgifl på 
landbruksprodukt, FoU-midler fra Jordbruksavtalen og de ordinzre midlene fra 



landbruksprodukt, FoU-midler fia Jordbruksavtalen og de ordinzre midlene fra 
Forskningsrådet er blitt samordnet, stilles det tiln~rmet de samme haye krav til kvaliteten på 
saknadene og sakerne (hay forskerkompetanse og h0y internasjonal publiseringsaktivitet) 
som for ordinme prosjekt finansiert av Forskningsrådet. Dette vil trolig utelukke en del FoU- 
miljaer som ikke vil vzre sakegode. For å lase anvendte problemstillinger for n~ringen er det 
ikke alltid nadvendig med topp forskningsfaglig kompetanse. Saknadene til Skogtiltaksfondet 
kommer fka mange ulike miljaer. En god del av disse ville ikke kunne nå fiam med sine 
saknader viss det blir en samordning med de andre forskningsmidlene innen 
landbruksforskningen. Selv om styret for Skogtiltaksfondet fortsatt skal eksistere, vil mye av 
premissene ved prioritering av fordeling av midler bli lagt av et sekretariat som allerede har 
ansvar for de to andre forskningsfondene. Vi tror det er avgjarende at n~ringen har stor 
innflytelse på prioriteringen, ellers vil forskningsavgiften raskt miste sin legitimitet i 
nzringen. 
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