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Haring - forslag til forskriftsendringer vedr. markedsordningen for 
korn 

Det vises til haringsbrev med vedlagte utkast til forskrifter vedrmende markedsordningen 
for kom. 

Forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkomtilskudd og prisutievningsbelq på kraftfôr 
under markedsordningen for kom. 
Norges Bondelag synes forskriften har blitt bedre ved at begrep som bermer målpris nå er 
tatt inn i jordbruksavtalens bestemmelser. 

Til $1 Formål 
Under behandlingen av St. meld. nr 19 (1 999-2000) uttrykte et bredt flertall at "Utfia 
hensynet til bosetting, langsiktig matsikkerhet og et levende kulturlandskap i alle deler av 
landet, mener flertallet at det fortsatt skal vcere en geografisk arbeidsdeling i landbruket 
slik vi har det i dag". Norges Bondelag anser prisnedskrivingstilskuddet av kom for å vme 
det kanskje viktigste virkemidlet for å oppfylle Stortingets målsetning om å sikre en 
geografisk produksjonsfordeling som i dag. For å synliggjare målene i landbrukspolitikken 
bedre, mener Norges Bondelag det hadde v ~ r t  fomiiftig å trekke dette inn i 
formålsparagrafen for prisnedskrivingstilskuddet. Vi foreslår en tilfayelse på slutten av 
fgrste setning: "slik at den geografiske produhjonsfordelingen kan opprettholdes". 

Til $3 Prisnedskrivingstilskudd 
Skal avsetningen av norsk kom foregå gjennom markedsordningen for kom, betyr dette 
tilskuddet ikke skal gis til virksomheter som driver med hjemmemaling. Begrepet 
"hjemmemaling" er imidlertid ikke gitt noen definisjon i forskriften. Slik f~rs te  setning i 
$3 er utformet i forslaget, ligger det fortolkningsmuligheter i forhold til det å "kjape korn 
for videresalg" og begrepet "kommersiell matmel- og kraftfôrindustri". Departementet 
skriver i haringsbrevet at "en eventuell nzrmere presisering av hvilke typer virksomheter 
som faller inn under bestemmelsen vil kunne gis av SLF i rundskriv". 
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Slik forskriften nå er utformet mener Norges Bondelag det er helt avgiarende at SLF i 
rundskriv tydelig presiserer hvilke virksomheter som faller inn under bestemmelsene for å 
kunne være tilskuddsmottaker. 

Både departementet og Norges Bondelag har et sterkt fokus på å E i akt verdiskapning i 
landbruket og tilleggsnæringer til tradisjonell landbruksdrift. I Stortingsproposisjonen om 
jordbruksoppgiaret 2002 skriver en b1.a. at Regjeringen legger til grunn at 
"verdiskapningen i tilknytning til jordbruket skal okes gjennom en bedre utnytting av 
segmentering av matvaremarkeder ved okt fokus på produksjon av spesialiserte 
landbruksprodukter". I et brev til SLF av 5. desember 2002 ber Norges Bondelag om en 
avklaring på om bygg brukt i malterier faller inn under forskriften i forhold til både 
prisnedskrivingstilskudd og matkorntilskudd. I brev av 23. april 2003 svarer SLF at de 
anser maltbygg for ikke å være råvare for verken mat eller fôr, slik at forskriften ikke gir 
hjemmel for å betale aktuelle tilskudd for maltbygg. De mener imidlertid at produksjon av 
maltbygg i utgangspunktet vil falle innenfor intensjonen for ordningen. Skal en oppfylle 
Stortingets og avtalepartenes anske om akt fokus på spesialiserte landbruksprodukter må 
forskriften endres. Norges Bondelag ber om at maltbygg tas inn i forskriften for å falge 
opp signalene gitt i de siste jordbruksoppgiarene. Dette må i så fall giares både i $ 3 og $ 
4. Til 5 3 far en tilfaye en ny andre setning "Det gis også tilskudd til maltkorn ". 

$ 4  Matkorntilskudd 
I tråd med det som er sagt over foreslår Norges Bondelag at "malt" tas inn i farste setning. 

f 5 Prisutjevningsbelop 
I tredje ledd slås det fast at prisutjevningsbelap på kraftfôr skal til enhver tid tilsvare den 
gjeldende tollsats for import av tilsvarende vare fra ordinere GSP land. Norges Bondelag 
ber om at begrepet "tilsvarende vare" presiseres i et rundsknv fra SLF. Dersom den 
importerte varen er for eksempel genmodifisert, vil dette vzre å betrakte som tilsvarende 
norsk vare? 

f 7 Opplysningsplikt 
Norges Bondelag ber om at denne paragrafen praktiseres "med vett og forstand". For 
aktarene er det ressurskrevende å framskaffe alle opplysningene som paragrafen hjemler. 

Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrarende markedsreplering for 
j ordbruksråvarer. 
Norges Bondelag er enig i den presisering som departementet foreslår i $4. 

Med hilsen 
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