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Høringsuttalelse vedrørende markedsbalanseringsutvalget. 
Norgesfôr Dalebakken støtter flertallet i utvalget som ønsker å beholde 
markedsbalansering i Jordbruket. Vi mener videre at utvalget har gjort en grundig jobb 
med rapporten som har blitt omfattende og nyttig som beslutningsgrunnlag for valg av 
framtidig modell. 
 
Norgesfôr Dalebakken er en bygdemølle og kornsilo som driver omsetning og foredling 
av norsk korn. Vi mener at korn og kraftfôrbransjen er avhengig av stabile og 
forutsigbare rammebetingelser med lavest mulig risiko.  Dette for å sikre en rasjonell og 
kostnadseffektiv omsetning av norsk korn med stabil og sikker forsyning til de ulike 
markedene. 
 
Vi mener dagens ordning for korn i praksis har fungert greit . Alternativet med et styrket 
Omsetningsråd kan også fungere, dersom det reelle innholdet i markedsbalanseringen 
videreutvikles og ikke svekkes. Det må sikres gode prognoser, sikker omsetning av alt 
norsk korn, riktig dimensjonerte importkvoter, omdisponering av matkorn og 
overlagring av overskuddskorn fordelt ved auksjon. 
Fordelen med at ansvaret overføres til Omsetningsrådet kan være økt ryddighet i skillet 

mellom forretning og forvaltningsollen. Det kan gi økt trygghet blant aktørene for lik 

behandling med hensyn til informasjon, klagebehandling og konkurransenøytralitet. 

Uavhengig av hvilket alternativ som velges, vil en utvidet og mer balansert 
sammensetning av Omsetningsrådet kunne bidra til å sikre konkurransenøytralitet. 
 
Erfaringene med bransjeforum korn som referansegruppe er gode, og bør videreføres 
uavhengig av hvilket alternativ som velges.  Det bidrar til å ansvarliggjøre aktørene og gi 
et best mulig beslutningsgrunnlag . 
 
Det er viktig å sikre hele bransjen lik og samtidig informasjon og innflytelse. 
Markedsbalanseringsordningen må være konkurransenøytral og transparent. Vi er 
derfor negative til forslaget om et arbeidsutvalg med få aktører som kan virke 
ekskluderende og innebærer ulik informasjon, påvirkningsmulighet og risiko for 
forskjellsbehandling. 
 
Vi legger til grunn at eventuelle konsekvenser av alternativet med et styrket 
Omsetningsråd bør utredes, og henstiller til at Norkorn deltar i en slik utredning eller 
andre drøftinger av ordningen for korn som blir aktuelt. 
 
Med hilsen 
Gro Bakken-James 
Norgesfôr Dalebakken 
 


