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Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om
omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på
mjølk – Omsetningsavgifter og overproduksjonsavgift for 2020
Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i dag vedtatt endringer i forskrift 29. juni 1999
nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk, jf.
vedlegg. Endringene trer i kraft 1. januar 2020.
Departementet har fulgt Omsetningsrådets tilrådning om satser for omsetningsavgifter.
Omsetningsavgiftene for 2020 blir etter dette:
ku- og geitmelk
kjøtt av storfe og kalv
kjøtt av sau og lam
Svinekjøtt
Egg
kjøtt av kylling
kjøtt av kalkun
Pelsdyrskinn

30 øre/liter
maks 2,50 kr/kg
maks 3,50 kr/kg
maks 2,00 kr/kg
0,80 kr/kg
28 øre/kg
28 øre/kg
1,0 % av salgssummen

Endringsforskriften har ikke vært sendt på høring da dette anses åpenbart unødvendig, jf.
forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c.
I referatet fra kvotedrøftingene for melk for 2020 heter det at:

Postadresse
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
postmottak@lmd.dep.no

Kontoradresse
Teatergata 9
www.lmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 874

Avdeling
Landbrukspolitisk
avdeling

Saksbehandler
Nils Øyvind Bergset
22 24 92 39

"Landbruks- og matdepartementet orienterte om at i forbindelse med oppfølgingen av
protokollen om nedskalering av melkeproduksjonen, vil overproduksjonsavgiften økes
moderat fra 1. januar 2020."
Ordningen med overproduksjonsavgift ble innført for at det ikke skulle være lønnsomt å
produsere melk utover kvote. For lav overproduksjonsavgift bidrar til overproduksjon av melk.
Behovet for å øke avgiften forsterkes av at markedet er i en situasjon der produsert mengde
skal reduseres substansielt. En økning av overproduksjonsavgiften vil trolig føre til lavere
overproduksjon. Inntektene fra avgiften vil derfor sannsynligvis gå ned.
Kvoteordningens formål svekkes når lønnsomheten til produsentene i for liten grad påvirkes
av overproduksjonsavgiften. Departementet ønsker å legge til rette for at kvoteordningen
skal virke etter sin hensikt, og ønsker å redusere overproduksjonen til et minimum i en
situasjon der melkeproduksjonen skaleres substansielt ned. Landbruks- og
matdepartementet har fastsatt overproduksjonsavgiften til 4,90 kroner per liter melk levert ut
over kvote fra 1. januar 2020.
Departementet har kunngjort forskriften i Norsk Lovtidend. Det bes om at Landbruksdirektoratet informerer berørte aktører om endringene i forskriften på en hensiktsmessig
måte.
Med hilsen

Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør
Nils Øyvind Bergset
seniorrådgiver
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