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HØRINGSSVAR VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM 
PRISUTJEVNINGSTILSKUDD, MATKORNTILSKUDD OG PRISUT-
JEVNINGSBELØP FOR KRAFTFÕR UNDER MARKEDSORDNINGEN FOR KORN 
 
Vi viser til Deres høringsbrev av 3. juni 2005 med forslag til endring av ovennevnte forskrift. 
 
Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF) og Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL) 
legger stor vekt på at norsk fôrindustri tilføres proteinråvarer fri for salmonella og GMO, og 
vurderer at en videreføring av virksomheten ved Denofa er svært viktig for å sikre dette i 
overskuelig fremtid. I lys av at både norsk genteknologilov og norske kontrollrutiner for 
salmonella er strengere enn i EU, og derved påfører norske virksomheter merkostnader 
sammenlignet med virksomheter utenlands, finner vi det derfor også rimelig at det tas høyde 
for disse merkostnadene i beregningen av prisutjevningsbeløpet for proteinråvarer. Ut fra 
dette er det også riktig og rimelig at forbindelsen mellom PU-beløp og GSP-tollsats brytes, 
slik at ikke selvpåførte norske merkostnader automatisk gir tilsvarende tollreduksjon for 
konkurrerende importvarer og som også bidrar til å undergrave den norske målprisen for 
proteinvarer.  
 
Den nye formuleringen presiserer at formålet med ordningen er å sikre avsetning av norsk 
korn. Vi tolker formuleringen slik at den vil gi et klart rom for å ta hensyn til særnorske regler 
og rutiner for eksempel i produksjon av soyamel når fremtidig prisutjevningsbeløp skal 
fastsettes. Formuleringen vil videre gi rom for å ta hensyn til varierende energiinnhold i 
proteinråvarer, som også vil være viktig for å sikre avsetningsmulighetene til norskprodusert 
korn. NBL og KIFF støtter derfor forslaget til endring i forkriftens § 5.3. Vi er videre tilfreds 
med at endringene gjennomføres uten effekt på målprisen, jfr. forutsetningene i årets 
jordbruksavtale. 
 
I paragrafens andre setning, er det foreslått at det skal tas hensyn til at andre råvarer som 
anvendes i tilvirkningen av kraftfôr skal kunne gå inn i kraftfôrproduksjonen med likeverdige 
kostnader i forhold til den fôrverdi den enkelte vare representerer. Vi er enige i hovedidéen, 
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men vil gjerne også presisere at det må utøves et visst skjønn i forvaltningen av en slik 
bestemmelse for eksempel i forhold til prissetting av urea.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Dag Kjetil Øyna      Haavard Elstrand 
fagsjef næringspolitikk     fung. adm. direktør 
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