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0 K T FORSKNINGSAVGIFT

Kjattindustriens Fellesforening (KIFF) viser til brev fra Landbruksdepartementet med forslag
om å ake forskningsavgiftenmed 0.05 % til 0.35 % d.v.s. til det maksimale belap som
forskriften og loven åpner opp for. Departementet viser til at en styrket målrettet forskning er
et viktig virkemiddel for å oppfylle de mat- og landbrukspolitiske målsettingene. Det vises
også til det norske overordnede målet om at Norge skal ligge på OECDs FoU gjennomsnitt i
2005.
KIFF er enig med departementet i at det er viktig med en fortsatt satsing både på forskning og
utvikling fremover også innen matområdet. Vi mener likevel at det ikke er riktig at n ~ r i n g e n
skal finansiere dette behovet gjennom akte avgifter. Vi vil i denne sammenhengen peke på at;

-

den totale avgiftsbelastningen i forhold til våre medlemsbedrifter allerede er svxrt
h0y. I 2004 har for eksempel avgiftsbelastningen allerede akt betydelig gjennom den
nye matavgiften. Den samlede merkostnaden i forhold til bransjen er om lag 100 mill
kr. M.h.t. andre avgifter som for eksempel kjattkontrollavgiften ligger allerede
bransjen betydelig hayere enn andre land som det er naturlig å sammenligne seg med.

- bransjen opplever også avgiftsvekst på en del områder. Fritaket fra el-avgift er
opphevet og bransjene skal etter dette også betale el-avgift etter de retningslinjer som
er utformet av norske myndigheter og ESA.

-

den nye rammeavtalen for de videre WTO-forhandlingene gir klare signaler om akt
konkurranseutsettingbåde gjennom tollreduksjoner og akte importkvoter. Avtalen vil
stille n~ringsmiddelindustrienovenfor store utfordringer siden tollkvoter har en
tendens å bli prisledende. Dette vil innebme okt importkonkurranse og prispress for
bransjer som allerede er preget av lav lannsomhet og små driftsmarginer.

-

KIFF vil også understreke at innenfor et nytt konkurranseregime innenfor WTO vil
statte til FoU betraktes som grann statte. FoU er et av fa områder hvor myndighetene
kan gi egne bedrifter en konkurransefordel istedenfor å svekke konkurransekraften
gjennom å forsterke en allerede ugunstig kostnadsstruktur.
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Vi mener også at det generelt sett er uheldig i dette som alle andre tilfeller å legge så
mye avgifter på råvareleddet som virker kostnadshevende i hele verdikjeden.

KIFF vil ellers peke på at forslaget om avgiftsvekst presenteres samtidig som det ennå er
uavklart hvordan bransjens interesser skal ivaretas innenfor det nye systemet for
administrasjon av det nye Forskningsfondet/Fondsstyret. Det må vm-e en betingelse for en
eventuell avgiftsvekst at bransjenes mulighet til påvirkning og prioritering avklares på
forhånd.
I tillegg mener vi at det er uheldig at det kommer forslag til avgiftsvekst når den blå-granne
alliansen herunder Matforsks status som selvstendig institutt er under utredning. I det
forelapige forslag som foreligger anbefales det at Matforsk slås sammen med andre institutter.
Hovedtyngden av forskningsmidlene går i dag til Matforsk. Hvordan vil fordelingen bli
innenfor et nytt bla/grant matfaglig forskningsmilja? Dette sparsmålet bar besvares far det
gjennomfares avgiftsvekst.

Vårt negative svarbrev må ikke tolkes i retning av at vi er imot forskning. Det er et varsku i
forhold til den tunge avgiftsbelastningen generelt. Den trussel avgiftene utgjarer i forhold til
industriens fremtidige konkurransekraft er mye mer alvorlig i forhold til de landbrukspolitiske
målsettingene enn den gevinst vi antas å kunne haste gjennom akte n~ringsfinansierte
forskningsavgifter.
Endelig vil vi peke på at tallene knyttet til den samlede norske FoU-innsatsen i forhold til et
OECD-gjennomsnitt antakelig vil endre seg når statistikken knyttet til SkatteFUNNordningen fremskaffes. Denne ordningen har akt FoU bevisstheten betydelig i bransjen. Den
bidrar også til å dokumentere at kjatt, fjarfe- og fôrindustrien har en klart stigende FoU-andel
i form av egeninnsats og egne midler.
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