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Forslag til ny lov om planteforedlerrett.

KiO mener at staten fortsatt må være en stor aktør når det gjelder finansiering av framtidig
foredling. Dette fordi foredling av såfrø er en framtidig ressurs som må ivaretas og prioriteres

høyt. KiO mener at med staten som en sikker bidragsyter kan Norge fortsatt være blant de
ledende i Norden pa plantekultiur, og være med å sikre fremtidige generasjoner godt
plantemateriale.
I dagens system blir det kun betalt lisensavgift på sertifisert såkorn. Den del av finansieringen
av foredling og sortsframgang som den aktive korndyrker star for, blir i dag i sin helhet
dekket av de dyrkere som kjøper sertifisert såkorn. Ved a legge en viss avgift pa

egenprodusert såkorn vil en få en mer rettferdig finansiering av foredlingen. De
"gratispassasjerene
som bare kjøper nytt frøkorn da det kommer nye og interessante sorter
vil nå også være med å delta i finansieringen. Avgiften pa egenrens/leierens vil føre til at det

blir mindre prisforskjell mellom innkjøpt og eget dyrket såfrøa Vi vil med andre ord få en mer
rettferdig innkreving av dagens lisensavgift.
KiO mener at ved en forandring på dagens system, bør alle kornprodusenter være med på
finansieringen, og ikke bare de som dyrker over 200 da. kom. I motsatt fall vil det fortsatt
være en urettferdig ordning, fordi store deler av kornarealet i Norge da kommer under denne
grensen.

Vi kan ikke se at lovforslaget sier noe om hvordan en eventuell avgift skal innkreves. Dette
bør lovverket inneholde. KIO anbefaler følgende modell (samme som i Finland):
Arealavgift. I søknad om produksjonstillegg lages det en avkrysningsmulighet for
egenprodusert - eller sertifisert såvare/ settepotet/ planter. De som ikke har krysset av for
sertifisert vare blir ilagt en arealavgift utfra det arealet som blir omsøkt. Denne avgifta kan
være ca 50 % av det en betaler for sertifisert vare.
Eks: Såkornavgift til Bortseier/ sortsrepresentant er ca 50 øre/ kg. Av kom brukes det ca 20 kg
såkorn/ dekar. Med 50 % avgift utgjør dette da 5 kr/ dekar.
Beløpet regnes ut og trekkes automatisk før produksjonstillegget blir utbetalt. Kontrollen
utføres samtidig som annen kontroll av produksjonstillegg om høsten. Dokumentasjon er
faktura på kjøpt såvare.
KIO mener dette kan være en både rettferdig og effektiv måte a finansiere fortsatt foredling
for norske forhold. Pa denne måten kan norsk landbruk også i framtida bli sikret at
plantematerialet vi blir tilbudt vil følge de kvalitetskrav som stilles av både produsenter og
forbrukere. Bare på den måten kan vi ha et landbruk som har mu 'ghet til å
te
7
mor genda gens utfordringer.
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