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Høring - FoU-avgifter innen landbruksområdet
Det vises til brev fra Landbruksdepartementet av 07.07.04 vedlagt høringsnotat om justering
av sats for forskningsavgift på landbruksprodukter.
Den brukerfinansierte forskningen innen mat- og landbrukssektoren skjer i dag hovedsakelig
gjennom forskningsavgifter. Landbruksdepartementet regner disse avgiftene som kollektiv
brukerfinansiering. Her inngår:
•
•

Lov 9. november 1956 nr. 4 om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak for
skogbruket, samt forskrift 10. april 2000 om avgift til fremme av fellestiltak for
skogbruket.
Lov 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på landbruksprodukter jf forskrift 6.
april 2001 nr. 410 om forskningsavgift på landbruksprodukter. Lovens formål og
innkrevingsgrunnlag ble utvidet i 2001.

Landbruksdepartementet vurderer at der er et behov for å øke den næringsfinansierte
forskningen i produksjon og foredling av landbruksprodukter, som et supplement til og en
styrking av den betydelige finansieringen av mat- og landbruksforskning som i dag skjer over
statsbudsjettet. På denne bakgrunn foreslår Landbruksdepartementet en justering av avgiften
på skogsvirke til fremme av fellestiltak i skogbruket og forskningsavgiften på
landbruksprodukter. Avgiftssatsen for landbruksprodukter foreslås økt med 0,05 % poeng,
noe som vil gi økte inntekter på om lag 13 mill kroner. Tilsvarende foreslås avgiften på
skogsvirke økt med kr 0,50 til 1 kr pr. m3, noe som tilsvarer økte inntekter på om lag 3,5 mill
kroner. Forslaget om justering av FoU-avgiftene vil tilføre den kollektive brukerbetalingen
innen forskning på skog og matområdet om lag 17 mill kroner.
Samtidig foreslår Landbruksdepartementet enkelte tekniske endringer i forskriften som kun
tar sikte på å gjøre forskriften klarere og mer leservennlig. Praksis ved innkreving av
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forskningsavgiften er imidlertid ikke ment endret.
Finansdepartementets vurderinger
Prinsipielt bør avgifter som pålegges av staten føres på statsbudsjettet, slik at statens inntekter
og utgifter synliggjøres.
Landbruksnæringen står overfor store utfordringer blant annet i forbindelse med de pågående
WTO-forhandlinger. Det er sannsynlig at en ny WTO-avtale vil kreve betydelig omstilling og
kostnadsreduksjoner i norsk jordbruk og næringsmiddelindustri. Det bør derfor foretas en
helhetlig vurdering av hvilke effekter en evt. avgiftsøkning vil ha for næringen i en situasjon
med økende internasjonal konkurranse.
Betydelige beløp disponeres allerede til FoU-formål på landbruksområdet over statsbudsjettet
og i form av de eksisterende FoU-avgiftene. I høringsnotatet fremgår det ikke dokumentasjon
som tilsier at FoU-innsatsen i næringen generelt er for lav, eller at det kreves økt innsats i
form av offentlig finansierte eller regulerte ordninger.
Konklusjon
•
•

FoU-avgiftene på landbruksområdet bør ikke økes.
Det bør vurderes å føre FoU avgiftene som ordinære inntekts- og utgiftsbevilgninger
på Statsbudsjettet.
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