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Mottaksplikt på storfekjøtt fra uavhengige aktører
Det vises til Omsetningsrådets vedtak av 25. juli 2018 om for 2018 å utvide det maksimale
årlige kvantum for innlegging av storfekjøtt på reguleringslager fra 2 500 til 5 000 tonn. For
tilleggskvoten ble det vedtatt å innføre mottaksplikt for markedsregulator på innenlands
produsert storfekjøtt fra uavhengige aktører i den perioden det brukes reguleringsmidler til
ekstraordinær regulering av storfekjøtt.
Landbruks- og matdepartementet vil peke på at det gjennomføres en rekke tiltak pga.
tørkesommeren, og at det er viktig at også Omsetningsrådet bidrar med endringer og
lempinger på regelverket i den ekstraordinære situasjonen jordbruket er i.
Departementet har registrert problemer i kjøttsektoren pga. at mottaksplikten fra uavhengige
aktører i Omsetningsrådets vedtak av 25. juli er begrenset til tilleggskvoten og at den dermed
ikke har trådt i kraft umiddelbart. Reguleringslageret av storfekjøtt ligger fortsatt godt under
2 500 tonn, dvs. at det vil ta tid før den doble mottaksplikten trer inn. Departementet har fått
signal om at uavhengige aktører får innmeldt unormalt store mengder dyr til slakt fra egne
leverandører som de har problemer med å håndtere, siden de ikke får levert slakt videre til
markedsregulator på den doble mottaksplikten.
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Departementet ber derfor om at Omsetningsrådet så raskt som mulig revurderer sitt vedtak
av 25. juli, slik at dobbel mottaksplikt for storfeslakt kan innføres umiddelbart. Det er svært
viktig at den doble mottaksplikten rådet har vedtatt raskt kan bidra til å stabilisere
storfekjøttmarkedet i den ekstraordinære situasjonen norsk jordbruk nå er i.
Med hilsen

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