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Høring: Gjennomgang av markedsordningene i jordbruket — Forslag til
rammeforskrift om regulering av Omsetningsrådets vedtak angående
markedsregulering som har betydelig konkurransemessige
konsekvenser.

Vi forstår notatet fra departementet dit hen at det i første rekke handler om en
rammeforskrift for Omsetningsrådets virke på områder som har betydelige
konkurransemessige konsekvenser og at dette i første rekke gjelder vedtaklnnenfor
markedsregulators mottaksplikt, forsyningsplikt og informasjonsplikt. Vi tolker også
not~tet dit hen at en på sikt vil overføre disse områdene fra Omsetningsrådet til
de~rtementet når lovverket er klart.

Vår oppmerksomhet er naturlig nok rettet mot markedsordningen for korn, og i
særdeleshet mot mottaksplikten fra andre komkjøpere, den doble mottaksplikten. Slik
denpe i dag er utformet, ved at den først trer i kraft 10. oktober, mener vi at
ordningen virker svært konkurransevridende.

En viktig forutsetning i den nye markedsordningen for korn er at det skal legges til
rettØ for varig konkurranse i kornmarkedet.

Situasjonen er i dag at norkorns medlemmer totalt sett har et stort overskudd av korn,
soni skal omsettes og forbrukes av andre i det norske markedet. Store mengder korn
mottas i innhøstingsperioden og mottakene har et stort behov for videresalg av korn i
denne perioden. Vi har hittil ikke opplevd overproduksjon under den nye
markedsordningen for kom. Likevel har det vært vanskelig å få omsatt kornet på
normalt vis. Redningen har vært at Unikorn har kjøpt kornet og mellomlagret dette i
Stavanger. Systemet fungerer med andre ord ikke på grunn av eksisterende
regelverk, men fordi Unikorn har påtatt seg denne oppgaven, som i tillegg til å påføre
kornet ekstra kostnader ved mellomlagring også innebærer en betydelig risiko for
Unikorn. I en situasjon med definert overproduksjon av korn kan Unikorn umulig gå
inn en slik risikosituasjon der sannsynligheten for å bli påført betydelige økonomiske
tap er overhengende.
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Vi forutsetter at intensjonen om å skape konkurranse i markedet blir tatt på alvor. En
viktig forutsetning for å få dette til er at alle mottaksanleggene har samme
avsetningsmutighet for komet med en vis grad av økonomisk sikkerhet. En viktig
forutsetning for dette er at den doble mottaksplikten også gjelder i
innhøstingsperioden.
Far norkoms medlemmer vil det være uforsvarlig å kjøpe inn mer korn enn de selv
har behov for til egen produksjon og korn det er gjort forhåndsavtalervom salg-av. En
situasjon der mottakene sitter med store beholdninger av overskuddskom--frarn- mot
10. oktober, når en kan forvente et fall i noteringsprisene, vil være uforsvarlig. De
økonomiske tapene vil bli store og det har ingen i et marked med så små marginer
anledning til.
Skal den doble mottaksptikten ha noen reell konkurranseskapende verdi må den
gjelde for alle aktører gjennom hele året. Slik ordningen i dag er utformet har den
doble mottaksplikt svært liten verdi. I en overskuddssituasjon vil vi ikke ha noen
konkurranse i det norske kornmarkedet i og med at det ikke finnes
avsetningsmuligheter.

Vårt krav er at den doble mottaksplikten må gjelde hele kornåret.

Med vennlig hilsen
norkorn

Terje Mentzoni


