
UTKAST TIL 
 
Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet 
vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer 
 

Fastsatt av Landbruksdepartementet xx. xx 2003 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr 6 til å fremja umsetnaden av 
jordbruksvaror § 14. 

I 
 
I forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering 
for jordbruksråvarer gjøres følgende endringer: 
 
§ 3 ny nummer 4 skal lyde: 
 

4) Melk 
Markedsregulator skal, så lenge det brukes reguleringsmidler til eksport av smør, 

pålegges mottaksplikt (kjøpeplikt) på innenlands produsert smør fra meieriselskaper i 
prisutjevningsordningen under markedsordningen for melk, til en pris tilsvarende 
tilvirkningsverdien på smør. Alternativ levering av melkefett i form av fløte kan skje etter 
avtale med TINE BA. I slike tilfeller skal det benyttes en pris som tilsvarer verdien av 
produksjonsfløte fastsatt av Statens landbruksforvaltning.  
 
§ 4 ny nummer 4 skal lyde: 
 

4) Melk 
Vedtak om markedsregulators forsyningsplikt skal sikre alle meieriselskaper som deltar 

i prisutjevningsordningen for melk tilgang på råvarer til like vilkår. Forsyningsplikten gjelder 
for norskprodusert melk på det regulerte nivå i verdikjeden jf. jordbruksavtalen. 
Markedsregulator kan ikke pålegges forsyningsplikt til foretak som foredler melk med fritak 
fra overproduksjonsavgift etter forskrift om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal 
foredling av melk.  

Det kvantum melk som under prisutjevningsordningens prioriteringsregler er 
tilgjengelig for den aktuelle anvendelse, skal fordeles med utgangspunkt i meieriselskapenes 
bestillinger.  

Til produksjon av flytende melkeprodukter skal markedsregulator pålegges en 
forsyningsplikt til uavhengige meieriselskaper på en slik måte at disse stilles på lik linje med 
markedsregulators egne produksjonsmeierier, men årlig oppad begrenset til 15 mill. liter melk 
pr. anlegg. For forsyninger utover dette, stilles det krav om leveranser fra egne leverandører. 
Forsyningsplikten for dette kvantum skal settes til enhver tid til det dobbelte av det kvantum 
melk som på månedsbasis veies inn fra egne leverandører. 

Til det meierianlegg som Tine BA er pålagt å selge på Østlandet (jf. Konkurranse-
tilsynets vedtak av 17.10.2002), skal markedsregulator pålegges forsyningsplikt på en slik 
måte at dette stilles på lik linje med markedsregulators egne produksjonsmeierier, men årlig 
oppad begrenset til 30 mill. liter melk. For forsyninger utover dette, skal det stilles krav om 
leveranser fra egne leverandører. Forsyningsplikten for dette kvantum skal settes til enhver tid 
til det dobbelte av det kvantum melk som på månedsbasis veies inn fra egne leverandører. 
 Til andre anvendelser enn flytende melkeprodukter, skal markedsregulator pålegges en 
forsyningsplikt til uavhengige meieriselskaper på en slik måte at disse stilles på lik linje med 
markedsregulators egne produksjonsmeierier. 
 
 

II 
Endringene trer i kraft 01.01.04. 


