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Tilsvar på horing vedrmende FOU-avgiften
NORSKOG avgir med dette sine synspunkter på haringsbrev vedrmende FOU-avgiften i
skogbruket. I det videre utdypes falgende holdninger til forslaget;
FOU-avgiften er et nzringsrettet supplement til offentlige bevilgninger, ikke en erstatning
for redusert statlig forskningsstatte.
Dersom Skogtiltaksfondets styre signaliserer behov for akte innbetalinger, og Staten
samtidig aker sitt bidrag til skogforskningen tilsvarende, vil NORSKOG s t ~ t t een
avgiftsakning på inntil 50 arelm3.
FOU-avgiften er private midler som skal bestyres av næringen, gjennom et sekretariat
oppnevnt av næringen selv.
FOU-avgiften - et supplement
Skognzringen er den delen av landbruket som fortsatt er i stand til å konkurrere i et
internasjonalt marked. Som i næringslivet for avrig har Staten også både interesse av, og et
ansvar for, den verdiskapingen som skjer innenfor skogbruket. Skog- og trenæringen står for
et vesentlig netto-bidrag til landets verdiskaping og ikke minst til sysselsettingen i distriktene.
Dette er samfunnsinteresser som også landbruksdepartementet har et eget ansvar for å bidra til
å opprettholde. NORSKOG er derfor kritisk til at Landbruksdepartementet synes å betrakte
nzringens egne FOU-midler som en ressurs til anvendelse innen departementets
ansvarsområde. Dette kan lett tolkes dithen at Landbruksdepartementet ansker å anvende
FOU-avsetningen som en erstatning for redusert offentlig innsats. NORSKOG msker ikke en
utvikling der myndighetene under henvisning til at et privat initiativ er etablert saker å tone
ned sitt ansvar for å opprettholde konkurransekraften. Grunnleggende oppfdging av
næringslivet er en offentlig investering som skal dekkes over ordinzr beskatning av
nzringsinntektene. Dette gjelder naturligvis i helhet grunnforskningen, men også en vesentlig
del av utviklingsarbeidet.
Positive til forskning
Initiativet til FOU-avgiften i skogbruket kom som kjent etter initiativ fra NORSKOG og
Norges Skogeierforbund. Bakgrunnen var at eiendomsstrukturen i nmingen glar det vanskelig
å skaffe privat finansiering av forskning på dette feltet. Ordningen med FOU avgift var eneste
praktiske vei, og har skapt en fokus på dette arbeidet som nzringen ellers neppe ville hatt. Det
var et klart prinsipp fra initiativtakernes side at den private kapitalen som ble avsatt over FOU
avgiften i sin helhet skulle disponeres av nzringen og bevilges til næringsrettede prosjekter.
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Midlene er ment å gå til brukerstyrte prosjekter og utgiare en privat andelen i arbeid
samfinansiert med med Forskningsrådet.. Avsetningen har i tråd med dette gått til en rekke
nmingsnyttige formål, og har v m t en viktig ressurs i arbeidet for å utvikle n ~ r i n g e nvidere.
Det har imidlertid ikke v ~ ren
t slik pågang av gode prosjekter at man har sett et behov for å
ake avgiften. NORSKOG er fortsatt positiv til å satse på forskning, og er derfor allikevel åpen
for å ake denne avgiften med inntil 50 arelm3, dersom det viser seg å vaxe okt tilfang av
naxingsrettede, brukerstyrte prosjekter. Det understrekes at det er denne type anvendbar
forskning, med relativt kort horisont, FOU avgiften skal stimulere til også i fortsettelsen.
Dette i motsetning til det langsiktige og forskerstyrte vitenskapelige arbeidet, som fortsatt må
vm-e et offentlig anliggende. Jf forrige avsnitt forutsettes det at også Landbruksdepartementet
tar det samme ansvaret, og trapper opp sitt bidrag til forskningen i samme st~rrelsesforhold,
også når det gjelder brukerstyrte prosjekter.
Samtidig vil vi understreke at et akt n~ringsengasjementavhenger av at Forskningsrådet har
klart uttalte målsettinger om en andel brukerstyrte prosjekter. 0 k t akonomisk engasjement fra
nzringen må vzre prosjektorientert og ikke knyttet til generelle tildelinger.
Administrasjon av FOU-avgiften
NORSKOG er motstander av at denne private kapitalen skal bestyres av en statsinstitusjon. Vi
frykter at en eventuell avgiftsakning i kombinasjon med å legge forvaltningen til Staten, vil
fare til at FOU avgiften mister sin statte blant eierne. En kan også anta at dette vil skape en
oppfatning av at de private midlene forsakes omdannet til offentlige midler, med tilharende
kutt i de offentlige bevilgninger. Så langt har forvaltningen av pengene fungert etter
intensjonen, og vår klare mening er at sekretariatsfunksjonen også i fortsettelsen skal ligge
hos Norges Skogeierforbund.

NORSKOG vil benytte anledningen til å beramme Landbruksminister Lars Sponheim for det
budskapet han la frem i forhold til skogforskningen under ministerrådskonferansen på Island
tidligere denne måneden. Vi er glade for signalene om å ville vektlegge skogforskningen i
tiden fremover, og opplever med dette en akt forståelse for skogens betydning i et helhetlig
samfunnsperspektiv. NORSKOG ser frem til den oppfalgende konferansen i Danmark i 2005.
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