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H0RING - FORSLAG TIL FORSKRIFTER VEDR0RENDE MARKEDSORDNINGEN FOR KORN 

1. Generelt 
Fellesmallenes Servicekontor AS (FMS) har siden mottaket av forslaget 24. 
mai i år hatt dette ute hos våre eiere for behandling og sammenfatter vårt 
svar med dette som grunnlag. 

Falgende bedrifter inngår: 
Borgen Aktiemalle Andebu 
Bjerke Almenning Maura 
Eidsvoll Kornsilo og Malle Eidsvoll 
Grue Landbrukssenter Kirkenær 
Norsenteret Kongsvinger 
Skiptvet Malle Skiptvet 

Per skrivende dato er det kun Borgen Aktiemalle som er kronhandler av 
disse. 
De avrige mottar og foredler korn med Felleskjapet 0st Vest som kornkjaper, 
slik det er pr dato. Dog har flere av disse i 2003 operert som egen 
kornkjaper, og vi kan ikke utelukke at dette kan bli aktuelt på nytt i 
fremtiden. 

2. Prissystemet 
FMS finner den foreslåtte endring der ansvar for definisjoner deles mellom 
avtaletekst og forskrifter som naturlig. 
Ingen merknader. 

3. Til 51. Formål 
FMS slutter seg til formålet med teksten slik den er gjengitt så lenge 
Borgen Aktiemralle fortsatt kan operere som egen kornhandler og nytte 
hoveddelen av kornet i sin kraftfôrproduksjon. 

4. Til 5 2 Definisjoner 
FMS har ingen kommentarer. 

5. Til § 3 Prisnedskrivingstilskuddet 
FMS har ingen kommentarer til teksten. 
Alle våre bedrifter er registrerte foretak i henhold til angitte lov. 

6. Til § 6 Pravetaking 



Et absolutt krav om å falge SLFs krav til analysesikkerhet med automatisk 
pravetaking med nedminsking og uten mulighet for å få innvilget 
dispensasjon eller unntak har vi vanskeligheter med å akseptere. 
Med henvisning til den forklarende tekst i falgeskrivet der det sies at SLF 
kan gi unntak fra et slikt krav for kornkjapere som driver i mindre format, 
kan vi allikevel godta endringen. 
Dog kunne vi med fordel sett at denne muligheten kom tydeligere frem i 
forskriftens § 6. 

7 Til §7 Opplysningsplikt. 
Vi har full forståelse for at en forvaltning må ha et grunnlag for å utfare 
sitt embete. 
Så også for SLF. Vi forutsetter dog at innhenting av slik nadvendig 
informasjon holdes på et absolutt minimum og av en slik art at de uten 
vesentlig ressursbruk lar seg presentere. 
Vi forutsetter også at denne informasjonens karakter og form fastsettes i 
samråd med bransjens starste aktarer, slik at også mindre aktarer er i 
stand til å kunne falge opp de pålegg som gis uten å måtte etablere 
ytterligere interne ressurser for å hente opplysningene ut enn det de råder 
over i dag. 
Vi forutsetter videre at den informasjon kun er til SLF sin interne bruk, 
og at den handteres med den habilitet og fortrolighet som forventes av en 
forvaltning. 
 år standard er satt bar den ha langsiktig gyldighet. 

FMS vil uten at det berarer denne forskriftsendringen direkte, 
også å tillate seg å minne om den ikke ubetydelige import av halvfabrikata, 
som i dag uten krav fritt kan innfares til landet. Denne importen er etter 
vårt skjann med på å drive konkurransen for norsk matkorn. 
Når SLF nå skal sette bestemmelser og krav for å kunne falge norske kjapere 
og produsenters virksomhet, må det også være slik at disse gis like vilkår 
som for alle andre aktarer i markedet. Inklusive importen av halvfabrikata 
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