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Høring av forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet
vedrørende markedsregulering for jordbruksvarer

Vi viser til høringsbrev av 9. mars 2012.

Nortura SA ser det som positivt at Landbruks- og matdepartementet følger opp behovet for å
justere bestemmelsene om mottaksplikt av egg fra uavhengige eggpakkerier, og vi støtter forslag
til ny rammeforskrift.

LMD har i høringsbrevet fyldig vurdert gjeldende regelverk for dobbelt mottaksplikt av egg og
beskrevet reguleringseksporten av egg. Departementets forslag til endring i forskrift er også
drøftet grundig. Nortura finner det naturlig med en kort oppfølging.

Behovet for endringa av regelverket for "dobbelt mottaksplikt" for egg

Gjeldende forskrift er ikke tilpasset nødvendig praktisering av markedsreguleringen, og store og
uforutsette leveranser innen den "doble mottaksplikten" har medført unødig store kostnader for
primærprodusentene og betydelig belastning på markedsregulator. Bestemmelsen har også
bidratt til at uavhengige eggpakkerier har hatt fordel at deres leverandører i liten grad har deltatt i
førtidsslakting. Eggpakkeriene har hatt muligheten til stor produksjon for å posisjonere seg i
markedet, og eventuell overproduksjon har blitt overført til markedsreguleringen.

Nærmere om reguleringseksport av egg og eggprodukter

Egg eller eggprodukter eksporteres både ved overproduksjon i totalmarkedet eller for å balansere
eggmarkedet over året. For at kostnaden med markedsregulering av egg skal bli lavest mulig,
benyttes overproduksjon av egg også fra uavhengige eggpakkerier vesentlig til eggprodukter.
Egg som råvare for eggprodukter kan da lagres, og ferdige eggprodukter kan lagres.

Egg benyttes også til skillevirksomhet, primært for produksjon av plomme, men
overskuddseggehvite eksporteres. Skillevirksomheten er en viktig del av markedsreguleringen
ved at den bidrar til å utjevne forbruket av egg mellom forbrukstoppene i konsumeggmarkedet.

Departementets forslag til nye bestemmelser for dobbelt mottaksplikt

a) Regulering av hva som skal regnes som overskuddssituasjon

Totalmarked kjøtt og egg
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Landbruks- og Matdepartementet legger opp til at også overproduksjon av egg tar utgangspunkt i
balansen i eggmarkedet for en konkret periode uten å trekke inn hvordan overskuddet benyttes.

LMD peker på at Omsetningsrådet må konkretisere praktisk gjennomføring, og vi vil understreke
at for en vellykket og billigst mulig markedsregulering er oppdaterte prognoser over
forsyningsplikten nødvendig. Allerede nå vil vi signalisere at prognose for bestillinger med
grunnlag i forsyningsplikten bør legges fram for et år framover, og prognoserte bestillingene bør
oppdateres og videreføres minst hvert kvartal.

Fjerning av vilkåret om at dobbelt mottaksplikt kun kan inntre samtidig med at det
gjennomføres reguleringseksport

Så langt mulig søker en å benytte eggproduktene i det norske markedet, og egg som råvare og
eggprodukter lagres. Dermed blir det ikke samsvar i tidspunkt mellom overskudd i
konsumeggmarkedet og når eksporten av eggprodukter foretas. Nortura er enig i forslag i ny
forskrift hvor det vises til avsetningsmulighet gjennom året.

På samme måte som tidligere, er det mulig at reguleringseksporten kan begrense den doble
mottaksplikten. Situasjonen har blitt unngått tidligere, og vi er enig i departementet sin vurdering
i at det kun kan inntre i særlige tilfeller. Markedsregulator søker å forvalte eggmarkedet med
andre tiltak som utjevning over året med eggprodukter og førtidsslakting.

Fordeling av kvantum mellom markedsaktørene
Nortura støtter departementet i at markedsandel må legges til grunn for fordelingen av
markedsoverskuddet, og vi mener at forrige kalenderår er en fornuftig periode. Dette samsvarer
med markedsregulering for storfekjøtt, som også har bestemmelser for mottaksplikt fra
uavhengige aktører.

Vi ser det som en god praktisk løsning at markedsregulator den 15. hver måned har beregnet
markedsituasjon og fordeling av eventuelt overskudd for mottak fra pakkeriene neste måned.

Konkret ser vi for oss en utfordring i hvilken andel som skal benyttes i januar og februar, for da
har ikke SLF markedsandelen for "forrige år" klar. Rent praktisk bør dette løses med å benytte
markedsandel så langt en har for forrige år. Nortura forutsetter at vi får tilsendt oversikt over
eggpakkerienes mottak av egg fra SLF.

Beregning av overskudd for markedsregulering vil ha konsekvenser både for uavhengige
eggpakkerier og markedsregulator. Nortura kan heller ikke ha mer egg på reguleringslager enn
sin andel av beregnet overproduksjon. Ved beregning ev reguleringslager av egg skal fratrekkes
påfølgende ukes salg av egg. Rent praktisk må Nortura ha adskilte egglager for
markedsregulering og forretningsdrift.

Forslag til endring av forskrift

Nortura vil nedenfor komme med kommentarer til de enkelte bestemmelsene.

Nortura har i denne sammenheng ikke noen merknader til forslagene vedrørende melk og korn /
olj efrø.



§ 3. Mottaksplikt

Kjøtt
Den foreslåtte endringen om storfekjøtt er oppdatering av forskrift i samsvar med vedtak i
jordbruksforhandlingene og retningslinjene for markedsregulering av storfe fastsatt av
Omsetningsrådet.

Egg
Nortura støtter forslaget til definisjon av overskuddssituasjonen i eggmarkedet, for den trekker
inn de elementene som beskriver markedet på tidspunktet mottaksplikten skal vurderes;
leveranser og salg.

En periode på en måned synes å være en fornuftig lengde for å fastsette mottaksplikten. Av
erfaring opplever vi at eggmarkedet faktisk kan snu seg ganske rask, men det er en fordel for
markedsreguleringen med en viss forutsigbarhet for innmelding av overskudd. Siden både
leveranser og salg er knyttet opp mot ukestall må kommende måned legge til grunn antall hele
uker, og i praksis vil det da si fire eller fem uker. Aktuelle ukenumrene må kommuniseres
sammen med informasjon om beregnet overskudd. Denne detaljen kan eventuelt følges opp i
retningslinjer fra Omsetningsrådet.

Overskuddet må fordeles på de enkelt eggpakkerier, og andel av samlet totalproduksjon
foregående år er et naturlig fordelingsgrunnlag.

Markedsregulator må selvsagt fortsatt ha kjøpeplikt på innenlands produksjon av eggehvite
produsert av norsk egg når det er reguleringseksport av eggehvite. Punktet må korrigeres til at
eggehviten betales med den til enhver tid gjeldende engrosnotering. Formuleringen om å trekke
fra engrosmargin er foreldet ved at marginer ikke på lenge har vært en del av prissystemet.

§ 4. Forsyningsplikt

Nortura ser det som naturlig at en felles forutsetning for forsyningsplikten kun tas inn i
innledningen til bestemmelsen, og det er overflødig at formuleringen gjentas under hver sektor.
Henvisningen til forskrift om administrativ tollnedsettelse må selvsagt være oppdatert.

2) Kjøtt og 3) Egg
Foreslått justering med å fierne første setning er en naturlig oppfølging av innledning.

Med vennlig hilsen
Nortura SA

k9-1,-"
Hans Thorn Wittusen
Direktør

3


