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Vi viser til brev fra dere datert 07.07.2004 med forslag til endringer i avgifter til Fou på 
landbruksområdet. 

Norske Felleskjop stetter ikke forslaget om ~ k n i n g  av avgiften. I vårt brev til LD datert 25. 
august 2000 heter det: 

"Det er et stort behov for forskningsmidler til forskning knyttet til kornproduksjon, kornforedling 
og kraf~6rproduksjon. Felleskj~pene i Norge Ønsker der$or i utgangspunktet at det inn f~res  en 
avgift også på fôrkorn og importerte fôrmidler for å kunne dekke kostnadene med denne 
*forskningen. Felleskj@pene legger imidlertid f@lgende_forutsetninger til grunn: 
- Landbruksnaringa må selv har full styring med bruken av midlene. 
- Midlene må Øremerkes forskning knyttet til kornproduksjon, kornforedling og 

kraftf6 rp rod u ksjon 
- Innf~ring av avgl@ må ikke fØre til reduserte oflentlige bevilgninger til dette formålet. 
- Avgiften på korn må fastsettes på en slik måte at den ikke veltes over på kraftf6rbruker. Hvis 

avgiften veltes over på kraftfôrbruker vil det vare vanskeligere å få aksept for at midlene skal 
nyttes til n~dvendig forskning på kornsektoren. I praksis kan dette gigres ved at avgift trekkes 
fra den garanterte kornprisen til produsent. Ved overgang til et målprissystem må priser 
noteres eksklusiv avgift. " 

Vi viser også til vårt brev datert 2.2.2001 med kommentarer til forskriftsutformingen hvor 
standpunktet utdypes. 

Vi kan ikke se at noen av våre forutsetninger for innforing av avgiften er innfridd. Vi kan på 
dette grunnlag ikke se at mringen er tjent med en ytterligere utvidelse av avgiften og kan 
derfor ikke stotte forslaget. Vi viser ellers til h~ringsuttalelsen fra Norsk Landbrukssamvirke 
som vi stiller oss bak. 
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