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Høring  " Endring i forskrift om Omsetningsrådets virksomhet"

Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) har behandlet Høringsbrev ref.nr
200301211 datert 24.08.2005 fra Landbruks- og matdepartementet (LMD)
med forslag til "Endring i forskrift om Omsetningsrådets virksomhet" og Statens
Landbruksforvaltnings (SLF) Høringsbrev ref.nr 200502487 datert 26.08.2005 "Forslag til
forvaltning av avgrenset mottaksplikt fra uavhengig aktører i kjøtt- og eggsektoren" og har gjort
følgende vedtak som oversendes som KLFs høringsinnspill til endringsforslagene:

KLF er prinsipielt mot dagens markedsreguleringssystem. Det må innføres en markedsordning for
kjøttbransjen som skaper 100 % konkurranselikhet i hele verdikjeden for kjøtt.

Dagens markedsordning  medfører  ikke en slik konkurranselikhet.

Forslaget  til endring av markedsordningen  vil medføre  langt  større  grad av konkurranselikhet når
det gjelder slakt,  men tar ikke innover  seg behovet for konkurranselikhet  i resten av  verdikjeden for
kjøtt.

Dersom en slik ordning som det foreslås skal innføres, må dette ikke være til hinderfor videre og
nødvendig  innsats  for å skape konkurranselikhet i hele verdikjeden for kjøtt.

Skåret og stykket vare er ikke inkludert i forslaget til endring. Dette skaper konkurranseulikhet
mellom samvirket og privat kjøttbransje.

KLF vil videre peke på at det foreslås at i høringsteksten fra SLF står at fraktkostnadene knyttet til
den avgrensede mottaksplikten i kjøttsektoren belastes leverandøren. I forskrift for
markedsregulering av kjøtt § S fremgår det imidlertid at disse kostnadene belastes av
markedsreguleringsordningen. KLF mener at belastningene også på dette punktet må være like, slik
det er forutsatt i høringsbrevet fra LMD.
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Det må for øvrig tillegges at dersom det skal innføres en dobbelmottaksplikt må det også være et
krav til markedsregulator om å varsle de private aktørene i tide (senest 3 uker i forkant, f.eks
gjennom KLF) om at reguleringslagring blir tatt i bruk, slik at disse har reell mulighet til å bruke
reguleringslagring.

For øvrig har KLF ingen merknader til høringsforslagene.

Hilsen

Dag Henning Reksnes
Administrerende direktør
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