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Høring  -  forslag til endring i forskrift om prisnedskrivingstilskudd,
matkorntilskudd og privutjevningsbeløp på kraftfor under markedsordningen
for korn

Vi viser til brev fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) av 3. juni 2005 med forslag
til endring i forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og
privutjevningsbeløp på kraftflir under markedsordningen for korn.

LMD viser til at partene i jordbruksoppgjøret er enige om at forbruket av proteinråvarer
har økt kraftig de siste årene og mer enn ønskelig og nødvendig. LMD mener at dette
skyldes at dagens regelverk innebærer at det er gunstig å importere soyamel fra
utviklingsland med GSP-status, fremfor å benytte kraftfor basert på norske råvarer eller
råvarer som er bearbeidet i Norge ved Denofa. Etter LMDs oppfatning henger dette
sammen med at tollsatsen ved import fra GSP-land er fastsatt som differansen mellom
innenlandsk målpris og Denofas engrospris. Denne differansen definerer samtidig et
prisutjevningsbeløp (PU-beløp) som Denofas produkter ilegges når de omsettes som
dyrefor innenlands. Denofas engrospris er imidlertid høyere enn tilsvarende
internasjonale priser, angivelig som følge av kostnader knyttet til at Denofa har valgt
strengere krav til GMO-frihet i sin produksjon enn de generelle reglene som gjelder i
Norge, og som norske importører må forholde seg til. GSP-tollsats (og
prisutjevningsbeløp) blir dermed lavere enn det som er nødvendig for å beskytte
Denofas produksjon mot konkurranse fra GSP (forutsatt at kjøperne er indifferente
mht. eventuelle forskjeller i GMO-innhold).
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Finansdepartementets vurderinger

LMD ønsker å endre de nåværende reglene for fastsetting av PU-beløp og løsrive dette
fra dimensjonering av GSP-tollsats. Formelt dreier høringen seg om endring i reglene
for prisutjevning iht. jordbruksavtalen, men i praksis får endringene samtidig
konsekevenser for praktiseringen av importvernet overfor utviklingsland. Etter alt å
dømme vil de foreslåtte endringene medføre redusert import av soya fra utviklingsland
(primært Brasil) og økt skjerming av Denofa.

Høringsnotatet inneholder ingen opplysninger om økonomiske konsekevenser av
forslagene og bryter således med Utredningsinstruksen. Finansdepartementet kan ikke
ta stilling til saken på det grunnlag som foreligger. Vi vil be om at saken sendes på ny
høring og at det i den forbindelse redegjøres for følgende:

- Utviklingen i import av soya fra utviklingsland (verdi og volum fordelt på
opprinnelsesland)

- Import som andel av det innenlandske markedet for kraftfor
- Prisutvikling på kraftflir generelt og i forhold til målpris
- Oversikt over PU-satser og anvendte GSP-tollsatser
- Anslag på Denofas merkostnader som følge av strengere GMO-krav enn det

som følger av generelle norske regler.
- Konsekvenser av forslagene for eksportører, importører, brukere av kraftfor,

produsenter av kraftfor og Staten (herunder provenymessige konsekvenser)
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