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Oslo. 23. septem ber 2005

Endring i forskrift om Omsetningsrådets virksomhet
Vi viser til høringsbrev av 24.08.05.
Landbruks- og matdepartementet understreker at markedsreguleringen retter seg mot
primærprodusent og forbruker, og den skal samlet sett være mest mulig konkurransenøytral
for omsetningsleddene. Vi støtter departementets vurdering om at reguleringen ikke skal
være et sikkerhetsnett for enkeltaktører eller for delmarkeder. Som LMD påpeker, må
markedsregulator sine rettigheter og plikter.$es i sammenheng.
På eggsektoren har markedsregulator i lang tid hatt mottaksplikt av overskuddsegg fra
uavhengige aktører. Sektorene :nerk og korn har fatt uformet forskrifter for
markedsregulering for relativt kort tid siden. Markedsreguleringen for disse sektorene
inkluderer tilsvarende mottaksplikt. Ved at dobbelt mottaksplikt med avgrensinger nå
innføres for kjøtt er det naturlig at en også for eggsektoren vurderer bestemmelsene med
tanke på mulig avgrensing.
Prior Norge finner det naturlig at mottaksplikt fra de uavhengige eggpakkeriene knyttes til
deres andel av totalmarkedet. Det har ikke vært riktig at uavhengige eggpakkerier skal
kunne avlaste store deler av sitt salgsvolum og dermed fjerne den forretningsmessige risiko
ved virksomheten. Uavhengige aktører har kunnet bygge opp et produksjonsvolum med å
avlaste seg mot markedsregulator, og de har dermed på en uriktig måte posisjonert seg for å
kunne satse i markedet. Samtidig har aktører med en relativt liten andel av
totalproduksjonen kunnet belaste markedsreguleringen betydelig. Dette har vært dekket av
alle eggprodusenter gjennom omsetningsavgiften. Reguleringseksport er et av tiltakene
innen markedsregulering av egg. WTO-avtalen setter begrensninger for denne eksporten.
Både eksportkvotene og øvrige tiltak iverksatt settes under press ved uforholdsmessig store
leveranser fra uavhengige eggpakkerier.
Prior Norge finner grunn til å påpeke de vansker manglende innsikt i leveranse fra
uavhengige eggpakkerier ga for markedssituasjonen for egg i 2004 og starten av 2005. I
2004 leverte uavhengige eggpakkerier 2 062 tonn til markedsregulator. 11. halvår 2005 er
det levert 715 tonn. Av dette ble 322 tonn levert i januar. Rundt årsskifte ga dette en så
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uholdbar situasjon at det tilnærmet sprengte rammene for markedsreguleringen. For
markedsreguleringen av egg ville det ha hatt stor betydning å ha bedre tilgang på prognoser
over leveranser fra uavhengige eggpakkerier. Behovet for slike prognoser går også videre
enn det Statens Landbruksforvaltning foreslår i sin høring.
Tilføyelse i bestemmelsene om levering av overskuddsegg fra uavhengige eggpakkerier gir
en klarere styringsmulighet for markedsregulator. Mottaksplikten fra uavhengige
eggpakkerier er knyttet opp mot overskuddssituasjoner i det innenlandske markedet hvor
markedsregulator i to uker har fjernet 50 tonn egg fra markedet ved reguleringsaktiviteter.
En slik bestemmelse vil virke disiplinerende i bransjen ved at det er klart at det ikke går å
posisjonere produksjonen uten forretningsmessig risiko ved å satse på levering til
markedsregulator. Det kan redusere risikoen for og på nytt komme i en så vanskelig
markedssituasjon som i 2004.
Prior Norge støtter forslaget fra Landbruks- og matdepartementet om at mulighet til
avlastning av egg fra uavhengige eggpakkerier til markedsregulator avgrenses til deres andel
av totalproduksjonen. Endringen vil gi et bedre grunnlag for markedsreguleringen av egg.

Med vennlig hilsen
Prior Norge
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