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Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2003 nr 919 om Omsetningsrådets myndighet 

vedrørende markedsregulering av jordbruksråvarer 

 
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 1. juni 1936 nr. 6 til å 

fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 14. 

 

I forskrift 1, juli 2003 nr 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering 

av jordbruksråvarer gjøres følgende endring: 

  

I 

 

§ 3 nr. 2 skal lyde:  

 

2) Kjøtt  

 
Dersom det brukes reguleringsmidler til eksport av storfekjøtt av storfe eller lam, skal 

markedsregulator pålegges mottaksplikt på innenlands produsert kjøtt produksjon av det samme 

kjøttslaget fra uavhengige aktører. Mottaksplikten avgrenses til en andel av det kvantumet 

volumet som planlegges eksportert. Mottaksplikten fra hver av de uavhengige aktørene avgrenses 

til den enkelte aktørs andel av storfeslaktingen av det samme kjøttslaget de siste 12 månedene 

multiplisert med planlagt eksportert kvantum. 

 

§ 3 nr. 3 skal lyde: 

 

3) Egg 

 
Vedtak om markedsregulators mottaksplikt for egg og eggehvite fra uavhengige aktører, skal sikre 

avsetningsadgang for alle primærprodusenter. Mottaksplikten for egg fra uavhengige eggpakkerier 

skal inntre når det er overskudd i det innenlandske markedet og markedsregulator gjennom året 

har avsetningsmuligheter, inkl. reguleringseksport, for varen.  

 

Det defineres som overskuddssituasjon i eggmarkedet, når markedsregulators prognoser 

over leveranser fra egne produsenter og salg av egg, viser et overskudd for kommende måned. I 

salg av egg inngår leveranser til andre markedsaktører knyttet til forsyningsplikten.  

 

Mottaksplikten i den kommende måned avgrenses til det enkelte eggpakkeriforetaks andel 

av samlet omsetning via eggpakkerier foregående år, multiplisert med beregnet samlet 

markedsoverskudd for kommende måned. Beregnet overskudd framkommer som summen av 

markedsregulators og de uavhengige aktørenes overskudd for kommende måned, hvor det 

forutsettes at alle aktører har samme relative overskudd som markedsregulator.  

 

Oppgjør for egg fra uavhengige eggpakkerier skal skje med utgangspunkt i en veid pris for 

de ulike størrelses- og kvalitetssorteringer, og med korrigeringer fastsatt i nærmere bestemmelser 

av Omsetningsrådet.  

 

Så lenge det brukes reguleringsmidler til eksport av eggehvite, har markedsregulator 

kjøpeplikt på innenlands produsert eggehvite som er produsert av norske egg, til den til enhver tid 

gjeldende engrosnotering på de aktuelle varer. Nødvendige kontroll- og kvalitetsbestemmelser for 

eggehvite, fastsettes av Omsetningsrådet. 
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II 

 

Endringene trer i kraft 1. juli 2013. 


