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Forslag til forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit

Vi viser til brev fra dere datert 23.10.08 med utkast til ny forskrift om prisnedskriving ved
produksjon av rektifisert potetsprit. Forslaget innebærer, i tråd med beslutningene i årets
jordbruksoppgjør, en vesentlig overføring av ansvar  til aktørene i verdikjeden for potet.
Avtalen mellom HOFF og SLF erstattes av avtaler mellom HOFF og de enkelte
potetgrossister.

HOFF har i prosessen med utarbeidelsen av forskriften vært opptatt av at en klargjør
rettigheter og plikter slik at en i ettertid unngår unødig støy som følge av at ulike aktører har
ulike forventninger til ordningen. Det foreliggende forslaget, sammen med teksten i
høringsnotatet og protokollene fra jordbruksoppgjøret, gir etter vårt syn en tilstrekkelig
klarhet. Forskriftsutkastet tydeliggjør så langt vi kan se, HOFF sine rettigheter knyttet til
prisnedskriving og HOFF sine forpliktelser i forhold til mottak og betaling av avrenspotet fra
grossistene.

I forslagets §  3 antydes to ulike intervall for prisforpliktelse 80-120% eller 90 - 110% av
avtalt årlig leveranse.  Forutsigbarhet i leveransene er av stor betydning for å kunne
opprettholde lønnsom drift. HOFF  ber derfor om at en i endelig forskift legger til grunn at
prisforpliktelsen gjelder i intervallet 90-110 %.  I praksis vil trolig prissettingen også være
førende for volumer utenfor dette intervallet.  Dette vil imidlertid måtte avtales kommersielt
mellom partene.  For at alle aktører skal ha en tilstrekkelig stimulans til å gi gode prognoser
må imidlertid den forskriftsmessige forpliktelsen begrenses til intervallet mellom 90 og 110
%. HOFF vil understreke  at selv dette intervallet vil innebære et betydelig spenn i
råvaretilgang.

I forskriften regnes reststivelse fra bearbeiding som avrens. HOFF vil understreke at dette
er en råvare av en helt annen karakter enn avrens fra potetsortering. Reststivelse fra ulike
aktører har ulik karakter og det er knyttet ekstra kostnader til håndteringen av denne
stivelsen. I prinsippet finner vi det fornuftig å sikre produsenter av reststivelse rett til
leveransekvoter. Vi mener imidlertid det er unaturlig at en i forbindelse med
jordbruksavtalen eller i SLF skal beregne verdien av de ulike reststivelseskvalitetene. Vi
mener derfor det ville være mest hensiktsmessig at reststivelse prissettes direkte i avtale
mellom aktørene og at dette framgår av forskriften som en tilføyelse til 2 eller som en
tilføyelse til §3 2. ledd.

Det avgjørende punktet for vellykket gjennomføring av ordningen vil være at en, innenfor
forskriften, kommer fram til avtaler mellom HOFF og potetgrossistene. HOFF vil blant annet
vektlegge følgende:
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Prisdifferensiering gjennom sesong.
HOFF vil foreslå avtaler som innebærer en lavere pris på slutten av sesongen.  Basert på
prognoser over fordeling av leveranse vil en sikte mot en gjennomsnittspris lik pris bestemt i
avtalen.  Dersom leveransemønsteret avviker vesentlig slik at gjennomsnittlig utbetalt pris
for totalt mottak av avrens blir under avtalepris,  vil differansen kunne etterbetales med lik
øresats pr kg.

Innrapportering av prognose
HOFF  vil i avtalen stille krav til leverandørene om innrapportering av forventet leveranse i
løpet av november eller desember. På dette tidspunkt er årets avling høstet og alle aktører
har et godt grunnlag for å vurdere sannsynlig leveransekvantum kommende halvår. Ved
vesentlige avvik i leveranser vil det bli avtalt trekk i pris.

HOFF vil ta  initiativ til å samle bransjen for å drøfte avtaleverket så snart endelig forskrift er
klar.
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