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H0RING - FORSKRIFTSENDRINGER VEDR. MARKEDSORDNINGEN FOR 
KORN 

Det vises til Deres brev av 11. mai 2004. 

Vi oppfatter av haringsbrevet at det er to substansielle endringer som 
departementet ansker hart i denne sammenheng; reglene om markedsregulators 
forsyningsplikt og presiseringen og utvidelsen av partenes opplysningsplikt til SLF. 
For avrig oppfatter vi at de avrige endringsforslag er en teknisk opprydning av 
forskriften uten at de medfarer substansielle endringer. 

Vi har tidligere uttalt oss om forsyningsplikten og vi mener fortsatt at bakgrunnen for 
bestemmelsen om dette og markedsregulators plikter og rettigheter i forbindelse 
med ordningen er uklare. Forarbeidene til markedsordningen sier lite om dette. Vi 
har derfor problemer med å ta stilling til ordningen. Når dette er sagt har vi ingen 
innvendinger mot departementets forslag til endring. 

Vi har forståelse for at myndighetene må få opplysninger som gjar det mulig å 
evaluere og bedamme virkningene av sine landbrukspolitiske virkemidler. 
Problemet med den foreslåtte bestemmelsen om opplysningsplikt sett fra vårt 
ståsted er utlevering av prisopplysinger og annen forretningssensitiv informasjon. 
Kornmarkedet har få aktarer. Forretningssensitive opplysninger og vurderinger og 
analyser basert på slike opplysninger kan om de kommer på avveie virke svært 
uheldig for aktarene og konkurranseforholdene i markedet. Det må derfor være et 
krav om at disse blir behandlet på en slik måte hos landbruksforvaltningen at disse 
forholdene ikke blir kjent for andre. Vi vil også reise sparsmålet om hvilken bruk 
landbruksforvaltningen kan gjare seg av disse opplysningene og om Jordloven og 
Kornforvaltningsloven hjemler en så omfattende opplysingsplikt som nå er foreslått. 
Vi ber derfor om at opplysningsplikten vurderes igjen i lys av disse 
problemstillingene. 
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Til slutt vil vi vise til at vi tidligere har uttalt oss om Forskrift om Omsetningsrådets 
myndighet vedrarende markedsregulering for jordbruksvarer, blant annet i vår 
haringsuttalese av 26.05.03. Våre synspunkter og vurderinger, særlig knyttet til 
ordningen med mottaksplikt fra kornhandler, står ved lag. Vi oppfatter at denne 
haringen ikke er tid og sted for å ta opp dette temaet. Vi vil derfor komme tilbake til 
dette særskilt. 

Med vennlig hilsen 
Unikgrn AS 

administrerende direktar 


