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Høring - forskrift om midler til bygdeutvikling
Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF) viser til departementets høringsbrev av 27.10.04.
KIFF er positiv til den foreslåtte moderniseringen av forskriften. Vi mener at det er riktig at
de nødvendige prioriteringene av prosjekter foretas regionalt. Vi mener også at det er svært
positivt at det innenfor rammen av nyordningen er øremerket midler til et eget melk- og
storfeprogram sett på bakgrunn av den underdekning som er i markedet av storfekjøtt.
Vi forstår videre brevet slik at forskriftens § 4.3 – bedriftsutviklingstiltak – skal forvaltes av
Innovasjon Norge imens de øvrige bestemmelsene skal forvaltes av Fylkesmannen. Vi tolker
dette slik at ansvaret for nye næringer fortsatt skal høre inn under Innovasjon Norge.
KIFF vil imidlertid påpeke at høringsbrevet er uklart m.h.t. det gamle skillet mellom
tradisjonelt landbruk og nye næringer. Det er innført en del nye begreper som
landbrukstilknyttet og landbruksrelatert virksomhet som ikke er definert. Det fremgår videre
at det skal utarbeides både regionale og nasjonale strategier for den landbrukstilknyttede
næringsutviklingen. Vi er imidlertid, ut fra det som er sagt ovenfor usikre på om
planprosessen skal omfatte investeringer i tradisjonelt landbruk så vel som ny
næringsvirksomhet. Det hadde vært ønskelig med en bedre presisering av dette i dokumentet.
KIFF stiller seg ellers tvilende til om den omfattende planprosessen som departementet legger
opp til, er nødvendig. Vi mener at det bør være mulig å delegere ansvaret for forskriften til
regionalt nivå uten krav om nasjonal godkjenning av de regionale planene. Behovet for
nasjonal styring bør heller ivaretas gjennom forskriften og en del enkle supplerende
styringssignaler gitt i tildelingsbrev eller lignende dokumenter slik;
1. Vi mener bl.a. at bør gis supplerende styringssignaler om hvilke prosjekter som kan
godkjennes lokalt. Etter vår vurdering bør det være prosjekter som har en helt klar lokal
og/eller regional forankring. Prosjekter som har relevans for større regioner/fylker eller er av
nasjonal interesse bør godkjennes sentralt.
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2. I tillegg mener vi at det bør gis føringer som sikrer prosjekter innen matområdet fortsatt
prioritet. Det er mange av våre medlemmer som samarbeider med primærprodusenter om
matprosjekter. I tilegg kommer de prosjekter som næringsmiddelbedriftene søker om direkte.
Vi viser til at et godt samarbeid mellom primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter ofte
gir meget gode resultater siden næringsmiddelbedriftene både har fagkunnskapen knyttet til
foredling av kjøtt og egg samt har de nødvendige markedskanalene. KIFF viser i den
sammenheng til det arbeid og de erfaringer som er høstet innenfor VSP- mat. Dersom det ikke
gis signaler om at matprosjekter skal prioriteres er våre medlemmer engstelige for å de ikke
når frem i konkurransen fremfor søkere med basis i tradisjonelt landbruk.
3. Vi mener videre at det bør gis klare føringer om at prosjekter med forventet god
lønnsomhet skal prioriteres og at det
4. Legges stør vekt på å sikre at gode eksisterende prosjekter gjennomføres fremfor at nye
prosjekter igangsettes.
Eventuelle oppklarende spørsmål kan stilles til undertegnede.
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