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Hirring - forslag til forskriftsendringer vedrirrende markedsordningen for korn 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag viser til haringsbrev, datert 11.05.2004. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har falgende kommentarer: 

5 1 Formål 
Norsk Bonde- og Småbrukarlager mener at den foreslåtte formålsparagrafen representerer en 
forbedring sammenlignet med dagens utgave. 

Andre avsnittet i formålsparagrafen gir inntrykk av at matkomtilskottet er et ordin~rt  tilskudd over 
statsbudsjettet. Dette er uheldig. Dette tilskuddet er en ordning med refusjon av tollinntekter som 
har den effekten av matkomprisen blir redusert og dette må komme klart fram 

5 3 Prisnedskrivingstilskudd 
Det er viktig å utforme regelverket slik at det ikke åpner for misbruk av ti 
forskriften eller i utfyllende regler som Statens landbruksforvaltning kan gi, 
regler som hindrer at korn kan motta tilskott mer enn en gong. 

i paragrafen. 

skuddssordningene. I 
bar det komme klare 

8 5 Prisutjamningsbelep 
I siste avsnittet i paragrafen er det sagt at dette skal tilsvare gjeldende tollsats for tilsvarende vare 
fra ordinme GSP-land. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil peke på det faktum at norskprodusert 
soyamjd har en mye bedre kvalitet, spesielt med tanke på innholdet av genmodifisert vare, enn 
ferdig ekstrahert vare. Dette kan lett gi norske produsenter en konkurranseulempe som skyldes at 
prisutjamningsbelapet ikke tar hensyn til at det blir stilt hagere krav til norskforedlet vare enn det 
som er mulig å stille overfor importert vare. Forskriften b0r etter vår mening gi Statens 
landbruksforvaltning anledning til å gjare en s~rski l t  vurdering av dette forholdet når 
prisutjamningsbelapet skal fastsettes. 

5 7 Opplysningsplikt 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enig i den presiseringa som er gitt i forslaget til hjemmel for å 
kreve inn opplysninger. En vil likevel framheve at det bax være en overordnet målsetting å redusere 
n~ringslivets ressursbruk ved levering av informasjon til myndighetene. Denne type aktivitet er 
ressurskrevende og opplysningsplikten må begrenses til det som er wdvendig. En vil framheve at 
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det er viktig å skape en felles forståelse mellom aktmer og forvaltningen mht. hvilke data som 
trengs og bruken av disse. 

Markedsregulering 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enig i departementets forslag til endring av rammeforskriften $j 4 
pkt. 1. Endringen innebmer en helt n~dvendig presisering. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil framheve at det er en grunnleggende forutsetning for 
markedsreguleringssystemet at markedsregulator samla sett verken skal ha fordeler eller ulemper 
som fdge av regulatorrollen. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er kjent med at Norske Felleskjap 
flere ganger har pekt på at dagens system ikke er konkurransemytralt. 

Vennlig hilsen 

Generalsekretær 
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