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Høringsnotat om:

• Avgift- og gebyrfinansiering av matforvaltningen

• Høringsnotat — hjemler for finansiering av matforvaltning samt tekniske
lovtilpasninger i dyrevernioven og dyrehelsepersonelloven

Norsvin velgerå komme medet felJeshøringsnotatpå disseto høringeneutsendti sommer,
datert 10.07.03og 07.03.
Bakgrunnenfor beggehøringeneer finansieringenav dennye matforvaliningen.
Det leggesopp til at heleden nye matforvaltningeni praksiskan finansieresvia avgifter på
produktene,og via gebyrerfor utførtetjenesterav brukerne.

Generelt
Norsvin reagererpå at det ikke er foretatt noen konsekvensvurderingav innføringav 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 noeom stØrrelsenpåde nye avgiftenesomskal leggespå grossistleddet
for omsetningav kjøtt. Det siesvidereat satsenepå gebyreneog avgifteneikke vil bli sendt
på høring, menat forskriftenetar høydefor at en økningav nivåetkan finne steddersomdet
blir budsjettmessigbehovfor det.
Det er positivt atman leggeropp til en forenkling av regelverketfor finansieringav tilsynet.
Dettevil forhåpentligvisføre til lavereadministrativekostnader.
Vi vil påpekeat Norsvin forventerat en sammenslåingav tre tilsyn til ett vil fØre til en
effektiviseringog bedreutnyttingav administrativeressurser,slik at de totalekostnadenefor
det nye 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 gebyrerog avgifterburdedervedikke være
tilstede.

I arbeidetmedetableringenav detnye Mattilsynet,er det forutsattatsammenslåingenskal gi
effektiviseringsgevinsterog kostnadsreduksjoneri forhold til dagenskostnaderknyttet til drift
av de ulike tilsynene.Bransjenmåkunnekreveat detteogsågir segutslagi



kostnadsreduksjoner,og ikke motsatt! Vi vet at alleredei dag harvi en kjønkontrollavgiftsom
er over dobbelt såhøy pr. kg kontrollertslaktsom i Sverige.
Norsvinmenerat noenav Mattilsynetsviktigsteoppgaver,blant annetdyrevernog
overvåkingav alvorlige smittsommesjukdommer,ogsåi framtidamåværeoffentlig
finansiert.

Avgift for tilsyn og kontroll med matproduksjon
Det foreslåsen avgift på næringsmidler for tilsyn og kontroJJJangshele
matproduksjonskjeden.Avgiften skal blant annet finansiere tilsyn og kontroll med dyrevern,
dyrelielse,avi og vererinærvaktordning.
Videre skal avgiften gå medtil å finansiereheleforvaltningsapparatettil Mattilsynetinkludert
administrasjon,opplæringav personale,kommunikasjonog samfunnskontakt,beredskapmot
srnittsommesjukdornrner,kartleggingog overvåkingav smittsomrnehusdyrsjukdommerog
zoonosermed mer.
Videre leggesdet i tillegg opp til at brukerenskal ileggesgebyrfor utferdigeiserwvancsierog
erklæringer.

Konklusjon
Mattilsynets hovedmål er å sikre forbukerne trygg mat. Derfor maressursenesettesinn i
rnatproduksjonskjedenderhvor risikoener størst,og hvoreffektenav kontroll, overvåkingog
tilsyn er størst.

Norsvin og restenav næringener opptattav at dennorskehusdyrhelsenbeholdesog styrkes.
V~r husdyrhelseeren utrolig stor styrke ikke minst i forhold til norskeforbrukere.Dethar
tilfellene av smittsornrnehusdyrsjukdommeri Europavist. Her Ønskervi å styrkedetgode
samarbeidetmellomveterinærmyndigheteneog næringen.

Norsvin menerat ved et godt samarbeidmellom næringenog tilsynsmyndighetenei hele
verdikjedenbørdetværemulig å øke internkontrollen og derigjennomsenkekostnadene,uten
at tilsyneteller tilliten til norsk mat svekkes.

Norsvin menerdeterviktig at sentraleviktige oppgavertil detoffentli2e
veterinærvesensomdyrevern.veterinærberedskap.overvåkingog bekiempelseav
smittsommesiukdornmermåværeoffentlig finansiert.Detteer viktige
samfunnsmessigeområdersombørfinansieresav detoffentii2e

.

Derimotgodtarvi at mer servicepregedetjenesterfra detnye tilsynetblir finansiertvia
gebyrer.

Nårdetgjelderovervåking,kontroll og tilsyn av smittsommesjukdommerer og vil dette
fortsatt i stor grad væreoffentlig finansierti EU, såvidtvi harforstått.
Det måværeet klart offentlig ansvarbådeå dekkeopp kartlegging,overvåking,beredskapog
bekjempelseav slike sjukdommersomhar storesamfunnsmessigekonsekvenser,jfr
utbruddenei Europa2-3 år tilbake.

Lavepriser i vårt nabolandhar gitt en grensehandelsomdeter et mål å få redusert.Det har
værten klar politisk målsettingatprisforskjellenemellomNorgeog Sverigeikke skal øke,jf.
Sem-erklæringen.Forslagom økningav avgiftenesamsvarerikke meddennemålsettingen,
og vil kun bidra til å gjørevår konkurransesituasjonvanskeligerefor norskprodusertkjøtt.



Norsvinvij ogsåpekepå at svinekjøttetvil bli relativt settsterkt belastetmedavgifter i
forhold til andreproduksjoner,pgaav høy effektivitet og stort volum pr. produksjonsenhet.

Norsvinønskerat det nye Mattilsynetikke svekkerinnsatsenpå de områdenesom det
nåværendeStatensDyrehelsetilsynharansvarfor, men tvert i mot sikrer at den gode
dyrehelsenog dyrevernetvi harogsåi framtidaskal væreet viktig grunnlagfor trygg mat til
de norskeforbrukerne.

hilsen

H
m


