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HØRING  -  FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM
PRISNEDSKRIVNINGSTILSKUDD ,  MATKORNTILSKUDD OG
PRISUTJEVNINGSBELØP PÅ KRAFTFOR UNDER MARKEDSORDNINGEN
FOR KORN

Det vises til Deres høringsbrev.

Denofa støtter forslaget til endring av § 5.3 slik LMD legger opp til. Forslaget vil
medvirke til økning av omsetningen av norsk korn og legge grunnlaget for en
fortsatt norsk produksjon av GMO-fritt og salmonellafritt soyamel til det norske
formarkedet. Dette er etter vår oppfatning av stor betydning for norsk
matvareproduksjon.

Denofa er i dag Nordens eneste produsent av ekstrahert soyamel. Den norske
genteknologiloven og kravene fra norsk forindustri medfører at Denofa må basere
sin virksomhet på GMO-frie soyabønner. Dette medfører ekstraordinære kostnader
sammenlignet med andre videreforedlere av soyabønner. Denofa overtok
soyavirksomheten i Fredrikstad fra tidligere eier i januar i år. Til grunn for
beslutningen om å videreføre denne produksjonen i Norge var klare positive
signaler fra både markedet og myndighetene som ønsker et lavt salmonellapress i
den norske matvarekjeden. En dekobling av prisutjevningsbeløp for norskprodusert
soyamel og toll for importerte proteinråvarer til husdyrfor, slik at særnorske
kostnader knyttet til kjøp GMO-frie soyabønner kan hensyntas, er en forutsetning
for en videreutvikling i vår virksomhet i Fredrikstad med tanke på varig drift.

Vi beklager at vi ikke har overholdt høringsfristen. Vi har registrert at LMD har
besluttet å utrede saken nærmere og at den skal legges frem for høringsinstansene
på nytt. Vi vil gjerne bistå med opplysninger og våre vurderinger i den videre
prosessen.

Med vennlig hilsen
Denofa AS

For Øystein Haslum
adm. direktør

Ø srn.
Geir Bjørge Je en
driftssjef

Landbruks- og iiiatdep.
ssksn y Doknr,:

®

rvM l1 5

JUL Z

Z131115

05

Såksbah•;  'r, A ,

a3G°
- U ,F.:

.®

Denofa AS Tel. +47 69 39 50  00 Enterprise No.
Øraveien 2 Fax +47 69 39 50 06 NO 987 643 935 VAT
N-1630 Gamle Fredrikstad  denofafadenofa.no
Norway www. denofa.no


