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Norsvinvelger
datert 10.07.03
Bakgrunnenfor
Det leggesopp
produktene,og

å kommemedet felleshøringsnotatpå disseto høringeneutsendti sommer,
og 07.03.
beggehøringeneer finansieringenav dennye matforvaltningen.

til at heleden nye matforvaltningeni praksiskan finansieresvia avgifterpå
via gebyrerfor utførtetjenesterav brukerne.

Generelt
Norsvin reagererpå atdet ikke er foretattnoenkonsekvensvurderingav innføring av detnye
avgifts- og gebyrsystemetfor finansieringav Mattilsynet.
Hva vil dettefØre til av kostnadsøkningerfor næringen,og hva vil detha å si for prisnivåetpå
norskprodusertkjøtt og andrenæringsmidler?
Det er ikke oppgitt noe om størrelsenpå de nye avgiftenesomskal leggespågrossistleddet
for omsetningav kjøtt. Det siesvidereat satsenepågebyreneog avgifteneikke vil bli sendt
på høring, menat forskriftenetar høydefor at en økningav nivået kan finne steddersomdet
blir budsjettmessigbehovfor det.
Det er positivt at manleggeropp til en forenklingav regelverketfor finansieringav tilsynet.
Dettevil forhåpentligvisføre til lavereadministrativekostnader.
Vi vil påpekeat Norsvin forventerat en sammenslåingav tre tilsyn til ett vil føre til en
effektiviseringogbedreutnytting av administrativeressurser,slik atde totale kostnadenefor
detnye mattilsynetkan senkesi forhold til dagenskostnadsnivåfor de tre tilsynene.
Dagensinntekterfra gebyrerog avgifter innebæreren dekningav 60% av kostnadene(590
millioner av 1000millioner). Ved en effektiviseringav tilsynet vil denprosentvisedekningen
her kunneØke,og behovetfor en økningav gebyrerogavgifter burdedervedikke være
tilstede.

I arbeidetmedetableringenav detnye Mattil synet,er detforutsattatsammenslåingenskal gi
effektiviseringsgevinsterog kostnadsreduksjoneri forhold til dagenskostnaderknyttettil drift
av de ulike tilsynene.Bransjenmåkunne kreve at detteogsågir segutslagi



kostnadsreduksjoner,og ikke motsatt! Vi vet at alleredei daghar vi en kjøttkontrollavgift som
er overdobbeltsåhøy pr. kg kontrollertslakt som i Sverige.
Norsvin menerat noenav Mattilsynetsviktigste oppgaver,blantannetdyrevernog
overvåkingav alvorligesmittsommesjukdommer,ogsåi framtidamåværeoffentlig
finansiert.

Avgift for tilsyn og kontroll medmatproduksjon
Det foreslåsen avgift på næringsmidlerfor tilsyn og kontroll langshele
matproduksjonskjeden.Avgiften skal blantannetfinansieretilsyn og kontroll med dyrevern,
dyreheJse,avi og veterinærvaktordning.
Videreskal avgiften gå medtil å finansiereheleforvaJtningsapparatettil Mattilsynetinkludert
administrasjon,opplæringav personale,kommunikasjonog samfunnskontakt,beredskapmot
smittsommesjukdornrner,kartleggingog overvåkingav srnittsommehusdyrsjukdcmmerog
zoonosermed mer.
Videre leggesdet i tillegg opp til atbrukerenskalileggesgebyrfor utferdigelserav attesterog
erklæringer.

Konklusjon
Mattilsynetshovedmålerå sikre forbukernetrygg mat. Derformåressursenesettesinn i
matproduksjonskjedenderhvorrisikoenerstørst,og hvoreffektenav kontroll, overvåkingog
tilsyn er størst.

Norsvinog restenav næringeneropptattav at den norskehusdyrhelsenbeholdesog styrkes.
Vår husdyrhe]seeren utrolig stor styrkeikke minst i forhold til norskeforbrukere.Det har
tilfellene av smittsomrnehusdyrsjukdommeri Europavist. Herønskervi å styrkedetgode
samarbeidetmellom veterinærmyndigheteneog næringen.

Norsvin menerat ved et godt samarbeidmellomnæringenog tilsynsmyndighetenei hele
verdikjedenbørdetværemulig åøke internkontrollenog derigjennomsenkekostnadene,uten
at tilsyneteller tilliten til norskmat svekkes.

Norsvin menerdeter viktig at sentraleviktige oppgavertil detoffentlige
veterinærvesensom dyrevern,veterinærberedskap,overvåkingog bekiempelseav
smittsommesiukdcmmermåværeoffentlig finansiert.Detteer viktige
samfunnsmessigeområdersombørfinansieresav detoffentlige

.

Derimotgodtarvi at merservicepregedetjenesterfra detnye tilsynetblir finansiertvia
gebyrer.

Nårdetgjelderovervåking,kontroll og tilsyn av smittsommesjukdominerer og vil dette
fortsatti storgrad væreoffentlig finansierti BU, såvidt vi har forstått.
Det måværeet klartoffentlig ansvarbådeå dekkeopp kartlegging,overvåking,beredskapog
bekjempelseav slike sjukdommersomhar storesamfunnsmessigekonsekvenser,jfr
utbruddenei Europa2-3 år tilbake.

Lavepriseri vårt nabolandhar gitt en grensehandeisomdeter et mål å få redusert.Dethar
værten klar politisk målsettingat prisforskjellenemellom Norgeog Sverigeikke skal øke,jf.
Sem-erklæringen.Forslagom økningav avgiftenesamsvarerikke meddennemålsettingen,
og vil kun bidratil å gjørevår konkurransesituasjonvanskeligerefor norskprodusertkjøtt.



Norsvinvil ogsåpekepå at svinekjøttetvil bli relativt settsterktbelastetmedavgifteri
forhold til andreproduksjoner,pgaav høyeffektivitet og stort volum pr. produksjonsenhet.

Norsvinønskerat det nye Mattilsynet ikke svekkerinnsatsenpå de områdenesomdet
nåværendeStatensDyrehelsetilsynharansvarfor, men tvert i motsikrer at den gode
dyrehelsenog dyrevernetvi har ogsåi framtidaskal væreet viktig grunnlagfor trygg mat til
de norskeforbrukerne.

Med vennlig hilsen


