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FOU-avgift skogsvirke og sekretariatet for Skogtiltaksfondet 

Vedlagt oversendes Notat fra Slf datert 26.08.2004. 

Dette som vår tilbakemelding på den foreslåtte Økning av FOU-avgift på skogsvirke, samt 
flytting av sekretariatet for Skogtiltaksfondet. 

Med hilsen 
for Statens landbruksforvaltning 

avdelingsdirektgr 
Per Guldbrand Solli 
seniorkonsulent 
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FOU-avgift skogsvirke og sekretariatet for Skogtiltaksfondet 

Det henvises til h~ringsbrev fra LD 07.07.2004 angående FoU-avgifter innen landbruksområdet, som 
SLF har fått kopi av. Det er her foreslått en ~kning av FoU-avgiften på skogsvirke, samt å flytte 
sekretariatet for Skogtiltaksfondet til SLF. 

SLF har f~lgende kommentarer til dette : 

Det er et okende behov for FoU-virksomhet i skognzringen. Endringer i rammebetingelser og 
synkende driftsmarginer skaper behov for omstillinger. Brukerfinansiering av FoU-virksomhet 
gjennom eksempelvis FoU-avgift på skogsvirke er da viktig, sammen med offentlig stotte. FoU- 
avgiften har stått på samme kronebel~p siden den ble innfort i 2000, og uten en ~kning som foreslått 
vil den i realiteten vzre synkende. 

Sekretariatsfunksjonen for Skogtiltaksfondet utfores i dag av Skogeierforbundet, i henhold til vedtak 
gjort av styret for fondet. Av forhold som stotter opp under at sekretariatet bor flyttes så vil vi nevne 
f~lgende : 

Midler som kommer inn gjennom en lovpålagt avgift, må forvaltes som offentlige midler. 
Det er prinsipielt riktig med en "n~ytral" plassering av sekretariat for fordeling av 
fondsmidler som via offentlig forskrift er basert på innkreving av avgift fra en samlet nzring. 
Innkreving av FoU-avgift er også en del av sekretariatsfunksjonen. Dette baserer seg på de 
samme administrative rutiner som innkreving av skogavgift, noe SLF har hånd om fra for av. 
SLF har i dag tilsvarende funksjon når det gjelder FoU-midler finansiert av avgift på andre 
landbruksprodukter, og har gode rutiner for samarbeid med forskningsrådet. En samordning 
vil kunne gi gjensidige nytteeffekter, samt legge til rette for å kunne spare administrative 
kostnader totalt sett. 
Man kan benytte felles markedsf~ringskanaler ut mot nzringen. 
Man oppnår en samordnet kvalitetssikring av de aktuelle prosjekter i skogtiltaksfondet, både 
forskningsfaglig og i henhold til strategier og foringer. 
Samtidig vil aktorene i Skogtiltaksfondet kunne tilfore okt brukerengasjement i annen 
skogforskning. 
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En flytting av sekretariatet for skogtiltaksfondet vil legge til rette for en flytting også av 
sekretariatet for Utviklingsfondet for skogbruket, noe som vil gi ytterligere 
samordningsgevinster. 

Overforing av sekretariatsfunksjonen bor skje gjennom en prosess over en viss tid. 
Det er vesentlig å ivareta de positive erfaringer, rutiner og relasjoner som nåvzrende 
sekretariat har bygget opp. 
Fondet har profilert seg på å vzre en enkel og ubyråkratisk finansiershlde. Det er en viktig 
suksessfaktor at nzringen fortsatt oppfatter det slik. Samtidig er det visse krav og prosedyrer 
som må ivaretas. 
Nåvzrende sekretariatsfunksjon i SLF for FoU-prosjekter er også i utvikling. 
Kapasitet og kompetanse i SLF til å håndtere sekretariatsoppgaver må bygges opp. 


