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Høringsuttalelse - forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert
potetsprit

Vi viser til høringsbrev fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) av 23.10.2008 vedlagt
utkast til forkskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit, utkast til
endret jordbruksavtale punkt 5.9 og tilleggsprotokoll av 15.10.2008 til jordbruks-
forhandlingene 2008.

Kommentarer/merknader til forskriftsutkastet
I forskriftutkastets § 3 Vilkår for tilskudd,  annet ledd, er årlig leveranse av avrens som skal
kunne avregnes med jordbruksavtalens avrenspris (55 øre) omtalt. Det er satt fram forslag
om to ulike mengdespenn, 90 - 110 % og 80 - 120 % av avtalt årlig leveranse, som skal
kunne avregnes med pris på avrens fastsatt i jordbruksavtalen.

SLF registrerer at det gjennomsnittlige avviket mellom planlagt avenskvote og levert
avrensmengde for sesongene fra og med 2000/2001 til og med 2007/2008 (8 sesonger) har
vært på vel 18 %. De største avvikene har vært på: - 33% for sesongen 2005/2006 og + 21 %
for sesongen 2002/2003 (i 2002/2003 ble det i tillegg til ordinær avrens også levert noe
matpotet på avrenskvote), jf. Gjennomgang av avrensordningen for poteter, side 37.

Store avlings- og kvalitetsvariasjoner knyttet til potetavlingene fra ett år til et annet gjør det
utfordrende for omsetningsleddene å budsjettere leveranser av avrenspotet til HOFF Norske
Potetindustrier (HOFF). Omsetningsleddene ønsker i tillegg å anvende de ulike deler av
potetpartiet slik, også avrensdelen, at det økonomiske resultatet blir best mulig. Dette bidrar
også til å gjøre det vanskelig for omsetningsleddene å forutsi avrensmengde til HOFF.

Det har vært stor differanse mellom planlagt og levert avrensmengde til HOFF, jf. over, og
forutsigbarheten i avrensleveransen bør bedres. Etter SLF vurdering bør imidlertid en
tilpassning med mindre variasjonsbredde og bedre forutsigbarhet på leveransene skje
gradvis. SLF foreslår derfor at en starter med en variasjonsbredde på fra 85 til 115 % av
avtalt kvote som kan avregnes med jordbruksavtalens avrenspris. Etter leveranse i 2 til 3
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sesonger kan vari asjonsbredden strammes inn slik at den settes til fra 90 til 110 % av avtalt
kvote.

I forskriftutkastets § 3  Vilkår for tilskudd,  siste ledd,  er tatt inn:

"Avtalt kvantum avrenspoteter kan avgrenses til omsetningsleddets gjennomsnittlige
leveranse av avrens de siste tre år før avtalen blir inngått."

Etter SLFs vurdering, og i bedre samsvar med teksten i LMDs høringsbrev (jf.
høringsbrevets siste avsnitt, side 5), bør teksten i siste ledd lyde slik:

"Produsent av rektifisert sprit plikter å avtale mottak av en avrensmengde som er lik
gjennomsnittet av omsetningsleddets leveranser de siste tre år før avtalen blir inngått dersom
omsetningsleddet har behov for dette."

Kommentar /merknader  til LMDs  høringsbrev
Pkt. 3 Premissene for forskriftsutkastet
SLF tror det er gunstig at den nye avrensprisen (55 øre pr. kg avrens med 16 % stivelse) skal
kunne tas ut som et gjennomsnitt for året. En høyere avrenspris tidlig i sesongen vil kunne
bidra til at HOFFs avrenspris kan bli mer konkurransekraftig i deler av sesongen der
avrensen har god kvalitet.

Pkt. 4 Merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriftsutkastet
Under § 1 Formål er tatt inn:
"Formålsbestemmelsen viser at departementet ønsker at ordningen skal bidra til å gi

produsent av rektifisert potetsprit økt forutsigbarhet ved å sikre avsetning av norskproduserte
avrenspoteter."

Etter § 1 i forslag til forskrift bør det primære formålet være å sikre avsetning av all
norskprodusert avrenspotet, også det kvantumet som blir nyttet som råstoff i glukose- og
stivelsesproduksjon. Med bakgrunn i dette kan det være litt uheldig og kanskje noe
misvisende å fokusere på å gi kun produsent av rektifisert potetsprit økt forutsigbarhet.
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