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Forskrift om skogfond mv. -hsringsuttalelse Naeringspolitisk utvalg for
pyntegrsntnaeringen
lnnledning
Den nye forskriften om skogfond som trer i kraft 01 .01.06 vil ikke stimulere ti1 0kt
satsing i nmingen. Den er heller ikke effektiv mot et av bransjens kjedelige
problemer, -nemlig uregistrert salg.
Generelt
Pyntegrantnaeringen er i sterk vekst, og vi har vist at vi kan konkurrere med import
bade pa pris og kvalitet. De siste Arene har det skjedd sporadiske tilfeller av eksport,
og ambisjonene er at vi skal bli en eksportnering i fremtiden. Vi trenger gode
rammevilkar for a oppna vare ambisjoner og per i dag er skogavgift det eneste
politiske rammevilkhr tilgjengelig for neringen. Vedrerrende skogfond ernsker vi 5
likestilles med resten av skogbruket.

Naeringspolitisk utvalg for pyntegrantnaeringens synspunkter ti1 forskrift om
skogfond er:
Kapittel 2. Innbetaling ti1 skogfond og oppgaveplikt mv.
52-1 Plikt ti1 5 sette av ti1 skogfond
Det bar ogsa for juletre- og pyntegrerntprodusenter vaere pliktig 21 sette av ti1
skogfond, slik at denne naeringen likestilles med annet skogbruk. Man vil med
dette fa en bedre oversikt over produksjonen i Norge og det kan bidra ti1 5
redusere mengden uregistrert salg.
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$2-2 Sats for avsetting ti1 skogfond
Vi mener grensen p i 40% prosent av bruttoverdien avsatt ti1 skogfond er for
lav. Juletre og pyntegrarnt er produksjoner med store investeringer mye innsats
i form av arbeid. Dette vil ogs5 arke fondet og det blir mer rentemidler
tilgjengelig, noe som bidrar ti1 5 dekke behovet for forskning og utvikling.
Kapittel 3. Bruk av skogfondsmidler
$3-1 Form61 skogfondet kan brukes ti1
1.2 Kvalitets- og produksjonsfremmende tiltak er av stor betydning i juletre- og
pyntegrantproduksjoner for 5 oppn5 et konkurransedyktig produkt. I landbrukssammenheng er investeringene saerdeles langsiktige med produksjonsoml~rpstidp i 8-12 5r for juletre og 30-40 Ar for pyntegrarnt. Produsentene m i
kunne bruke avsatte skogfondsmidler ti1 kvalitet- og produksjonsfremmende
tiltak. Dette ville stimulere produsentene ti1 a benytte seg av ordningen, og
redusere mengden av uregistrert salg. Det er ikke gitt noen form for
begrunnelse i forskriften for utelate juletre og pyntegrant fra form5let og vi
foresliir at departementet enten fjerner ordlyden "bortsett fra i felt forjuletre
og pyntegrernf" og dermed likestiller juletre og pyntegrarnt med annet skogbruk
eller spesifiserer i paragrafen slik: "forjuletre- og pyntegrarnt gjelder insekt-,
sopp-, ugras- og vekstkontroll".

a

7 Bruk av skogfondmidler ti1 investering i kunnskap er i forskriften veldig
spesifisert, og omfatter av den grunn ikke kjap av kunnskaper gjennom
forsraksring. Vi Prnsker derfor forskriften endret fra ordlyden "Kursavgift og
kursmateriell knytt ti1 kurs.. ." ti1 ordlyden "Kompetansehevende tiltak...".
Forsraksringene fremmer forsking og utvikling som kommer hele Skogn ~ r i n g e nti1 nytte, f.eks. gjennom viires prosjekter p i sjukdommer og
ungplantekvalitet p i planteskolevarer.
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