
Forslag til ny forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede 
jordbruksvarer 
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx. xx 2009 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord 
(jordlova) § 18.    

 
§ 1. Formål  

Formålet med råvareprisutjevningen er å kompensere for prisforskjeller på 
jordbruksråvarer mellom Norge og utlandet, slik at næringsmiddelindustrien i Norge 
kan produsere og omsette industrielt bearbeidede jordbruksvarer basert på 
norskproduserte jordbruksråvarer.  
 
§ 2. Prisnedskriving 

Det kan gis tilskudd i form av prisnedskriving til foretak som produserer og 
omsetter industrielt bearbeidede jordbruksvarer (ferdigvare) omfattet av vedlegg 2, 
dersom varen inneholder norskproduserte jordbruksråvarer omfattet av vedlegg 1. 

Det gis ikke tilskudd for jordbruksråvarer som inngår i ferdigvarer som brukes til 
dyrefôr.   
 
§ 3. Eksportrestitusjon  

Det kan gis tilskudd i form av eksportrestitusjon til foretak som produserer og 
omsetter industrielt bearbeidede jordbruksvarer (ferdigvarer) omfattet av vedlegg 3 til 
eksport eller spesialmarkeder, dersom varene inneholder norskproduserte 
jordbruksråvarer omfattet av vedlegg 1.   

Som spesialmarkeder etter første ledd regnes Svalbard, Jan Mayen, 
oljeinnretninger på norsk sokkel, internasjonale transitthaller på flyplasser, NATO-
representasjoner, NATO-styrker på øvelse i Norge, ambassader/utenlandske 
representasjoner samt proviantering av skip i utenriksfart, unntatt norske fartøy 
registrert som fiskebåter og Sjøforsvarets fartøyer.  

Det gis ikke tilskudd for jordbruksråvarer som inngår i ferdigvarer som brukes til 
dyrefôr.  
 
§ 4. Tilskuddsgrunnlag  
 Tilskudd utmåles på grunnlag av de solgte ferdigvarenes forbruk av 
tilskuddsberettigede jordbruksråvarer i henhold til resepter som nevnt i § 6. Dersom 
ferdigvaren videreselges som innsatsfaktor i annen produksjon, gis tilskuddet til den 
som først anvender råvaren.  
      
§ 5. Tilskuddssatser  
 Tilskudd gis etter de satser som gjelder på det tidspunktet ferdigvaren leveres fra 
foretaket. Ved eksport eller leveranse til spesialmarked benyttes satsene på 
utførselstidspunktet. 
  
§ 6. Resepter  

Før det kan søkes om tilskudd etter denne forskriften, skal virksomhetens 
resepter på ferdigvarer være godkjent av Statens landbruksforvaltning. Reseptene skal 



angi forbruk av alle jordbruksråvarer og andre ingredienser i ferdigvaren. Forbruket skal 
angis som kilogram innsatt råvare pr 100 kilogram produsert ferdigvare.  

Prosessrelatert svinn, målt i prosent av den aktuelle råvaren, skal spesifiseres i 
resepten.  

Statens landbruksforvaltning kan kreve at det uten vederlag fremlegges 
vareprøver i forbindelse med godkjenning som nevnt i første ledd. Statens 
landbruksforvaltning kan fastsette maksimumsgrenser for tilskuddsberettiget innhold av 
jordbruksråvarer i reseptene og maksimumsgrenser for svinn.  

Dersom Statens landbruksforvaltning finner det hensiktsmessig, kan det 
anvendes standardresepter som grunnlag for tilskuddsberegningen. Statens 
landbruksforvaltning avgjør hvilke kvaliteter som omfattes av hver råvare angitt i vedlegg 
1.  

 
 
§ 7. Søknad  

For å oppnå rett til tilskudd etter denne forskriften, må foretaket sende søknad 
med dokumentasjon til Statens landbruksforvaltning innen utgangen av 
kalendermåneden etter den måned som ferdigvaren ble levert eller eksportert.  

Det kan etter begrunnet søknad innrømmes forlenget søknadsfrist. Slik søknad 
skal være sendt Statens landbruksforvaltning innen utløpet av den ordinære 
søknadsfristen etter første ledd.  

Statens landbruksforvaltning kan fastsette krav til søknadens innhold og form.  
  
 § 8. Opplysningsplikt 

 Statens landbruksforvaltning kan kreve de opplysninger som er nødvendig for å 
kunne forvalte ordningen. I den forbindelse kan Statens landbruksforvaltning kreve at 
opplysningene bekreftes av revisor.  

Statens landbruksforvaltning kan også kreve prognoser over forventet salg, 
eksport eller leveranse til spesialmarkeder. 
 
§ 9. Kontroll 

 Statens landbruksforvaltning kan utføre nødvendig kontroll av råvarer, ferdigvarer 
og produksjon. Statens landbruksforvaltning kan også utføre stedlig kontroll av 
dokumenter og annet som kan ha betydning for beregning og utbetaling av tilskudd hos 
foretak som har mottatt eller søkt om tilskudd etter denne forskriften. Foretaket plikter å 
yte bistand ved slik kontroll. 

Kontroll kan skje i samarbeid med andre offentlige myndigheter. 
 
§ 10. Tilbakeholdelse 
 Dersom foretaket handler eller har handlet i strid med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av denne forskriften, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil 
forholdet er rettet. 
 
§ 11. Retting av feilutbetalinger 
 Statens landbruksforvaltning kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved 
etterbetaling eller ved krav om tilbakebetaling fra foretaket. Etterbetaling til foretaket 



foretas bare dersom tilskuddsmottaker godtgjør at vedkommende var i aktsom god tro 
med hensyn til feilutbetalingens årsak. 
 
§ 12. Avkorting 
 Dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig overtrer bestemmelser gitt i eller i 
medhold av denne forskriften, kan hele eller deler av tilskuddet som tilfaller foretaket 
avkortes.  

Som overtredelse etter første ledd regnes også at foretaket gir feil opplysninger i 
søknad, rapportering eller på annen måte som har eller ville dannet grunnlag for en 
urettmessig utbetaling av tilskudd. 

Ved fastsettelsen av avkortingsbeløpet skal det bl.a. tas hensyn til graden av skyld, 
overtredelsens varighet og størrelsen på det urettmessige beløp foretaket har eller 
kunne ha mottatt som følge av overtredelsen.  
 
§ 13. Innkreving av tilbakebetalingsbeløp eller avkortingsbeløp mv. 
 Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følger av vedtak om 
tilbakebetaling etter § 11 eller avkortning etter § 12, kan kreves tilbakebetalt fra foretaket 
eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.  
 Der foretaket ikke var i aktsom god tro om utbetalingene, kan renter kreves fra 
det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet frem til foretaket. Ved grov uaktsomhet 
eller forsett kan renter kreves fra tidspunkt for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. 
Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av 
Finansdepartementet i medhold av lov 17. desember 1976 nr 100 om renter ved forsinket 
betaling § 3.  
 
§ 14. Utestenging  
 Dersom foretaket grovt uaktsomt eller forsettelig overtrer bestemmelser gitt i 
eller i medhold av denne forskriften, kan foretaket utestenges fra ordningen i inntil tre år 
regnet fra vedtakstidspunktet.  
 
§ 15. Forvaltningsmyndighet 
 Statens landbruksforvaltning forvalter tilskuddsordningen etter bestemmelsene i 
denne forskriften.  
 
§ 16. Dispensasjon 

 Statens landbruksforvaltning kan i særlige tilfeller dispensere fra denne 
forskriften. 
 
§ 17. Klage 

 Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages til Landbruks- og 
matdepartementet etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) kapittel VI. 
 



§ 18. Ikrafttredelse 
 Forskriften trer i kraft 1. april 2009.  
 

Fra samme tidspunkt gjøres følgende endringer:  
 

• forskrift 21. desember 2004 nr. 1821 om tilskudd i form av prisnedskrivning til 
industrielt bearbeidede jordbruksvarer oppheves 

• forskrift 21. desember 2004 nr. 1746 om tilskudd til industrielt bearbeidede 
jordbruksvarer ved eksport og leveranse til spesialmarkeder oppheves 

• forskrift 10. oktober 2008 nr. 1098 om satser for prisnedskriving av industrielt 
bearbeidede jordbruksvarer oppheves 

• § 1 i forskrift 28. januar 2005 nr. 60 om satser for visse tilskuddsordninger for 
bearbeidede jordbruksvarer oppheves  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       



Vedlegg 1 
Jfr. § 2 og 3 kan det utbetales tilskudd i form av prisnedskrivning og/eller 
eksportrestitusjon til følgende jordbruksråvarer etter følgende satser:  
 

Jordbruksråvare:  Råvarenr.:  Råvarenavn:  Prisned-
skriving 
(kr/kg):  

Eksportresti
tusjonssats 
når utbetalt 
prisned-  
skriving 
(kr/kg)  

Eksportresti
tusjonssats 
når ikke 
utbetalt 
prisned-  
skrivning 
(kr/kg) 

Melk1 1100 Helmelk flytende  0,00 0,97 0,97
 1200 Skummet melk flytende  0,00 0,82 0,82
 1300 Yoghurt  0,00 1,74 1,74
 1500 Kondensert melk fet  0,00 3,28 3,28
 1550 Kondensert melk mager  0,00 3,06 3,06
 1600 Helmelkpulver 28 %  0,00 7,96 7,96
 1601 Helmelkpulver 28 % til iskrem  0,00 7,96 7,96
 1650 Melkepulver 20 %  0,00 7,45 7,45
 1651 Melkepulver 20 % til iskrem  0,00 7,45 7,45
 1700 Skummetmelkpulver  2,75 7,87 10,62
 1701 Skummetmelkpulver til iskrem  2,43 8,19 10,62
 1750 Yoghurtpulver  0,00 10,62 10,62
 1800 Kjernemelkpulver  - 10,62 10,62
 2100 Fløte  0,00 3,16 3,16
 2101 Fløte til iskrem  0,00 3,16 3,16
 2300 Rømme  0,00 4,50 4,50
 2400 Helmelkpulver 35 %  0,00 9,29 9,29
 2450 Fløtepulver 55 %  0,00 9,82 9,82
 3200 Mysepulver  1,00 3,86 3,86 
 3201 Mysepulver til iskrem  0,91 3,86 3,86 
 5100 Smør  0,00 8,96 8,96
 5101 Smør til iskrem  0,00 8,96 8,96
 5300 Smørolje  0,00 10,80 10,80
 6100 Ost, modnet 2,00 16,03 18,03
 6200 Ostepulver  - 10,37 10,37

Egg 11100 Heleggmasse  3,82 11,90 13,43 
 11200 Heleggpulver  14,79 43,10 57,89
 12100 Eggeplomme konservert  0,00 30,97 30,97
 12200 Eggeplommepulver  15,93 46,44 62,37

Korn 20300 Bygg  - 0,20 0,20
 20400 Havre  - 0,07 0,07
 21100 Hvetekli  - 2,71 2,71
 21200 Havrekli  - 3,04 3,04 
 22300 Byggmel  - 3,04 3,04



 22400 Havregryn  - 3,04 3,04 
Potet 30100 Poteter  0,78 0,66 1,21 

 31200 Mel og flak av poteter  5,85 11,52 12,38 
 32100 Potetstivelse  6,04 4,67 7,40 
 40200 Glykose (våt)  4,64 3,87 5,87 

Kjøtt 70750 Svinekjøttsortering 23 %  0,00 14,62 14,62
 71400 Storfekjøttsortering 14 %  17,50 22,48 31,44 
 73000 Fårekjøttsortering 25 %  20,05 9,10 10,47 
 74000 Høns/MUK-fjørfe  2,14 3,68 3,68 
 74200 Fjørfe, annet enn høns/MUK-fjørfe 13,00 0,00 3,68

 
1) For melkeprodukter gjelder prisnedskrivingen ikke ost/ostepulver og smør/smørolje. For industrielt 
framstilt pizza på tollvarenr. ex 19.01.2097, 19.05.9010 og 19.05.9021 omfatter PNS imidlertid ost. For 
sjokolade på tollvarenr. 18.06.3100, 18.06.3200 og 18.06.9010 omfatter PNS også råvaren smørolje. For 
iskremblandinger på tollposisjon 21.05 og ex19.01.9099 omfatter PNS også smør.  
 
Kolonnen « Eksportrestitusjonssats når ikke utbetalt prisnedskrivning » benyttes hvis ferdigvaren ikke er 
omfattet av vedlegg 2 til denne forskriften, men omfattet av vedlegg 3. Kolonnen «Eksportrestitusjonssats 
når utbetalt prisnedskrivning» benyttes når varen er omfattet av vedlegg 2 av forskriften og samtidig 
omfattet av vedlegg 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vedlegg 2 

 
Det kan gis tilskudd i form av prisnedskriving (PNS) jfr § 2 til foretak som produserer og 
omsetter følgende ferdigvarer.  
 
Varenummer i 
tolltariffen: 

Varebeskrivelse 

17.04.9010  Marsipanmasse  

17.04.9091  Karameller  

17.04.9092  Sukkertøy/drops  

17.04.9099  Sukkervarer, ellers  

18.06.3100  Sjokolade m. fyll  

18.06.3200  Sjokolade u. fyll  

18.06.9010  Annen sjokolade  

ex18.06.9090 Sjokoladepålegg, sjokoladedrikk  

19.01.1010  Barnemat; av melk  

19.01.1090  Barnemat; ellers  

19.01.2010  Kakemiks, beholdere inntil 2 kg  

19.01.2091  Kakemiks, beholdere 2 kg eller mer  

ex19.01.2097 Industrielt framstilt pizza 

ex19.01.2098  Andre kake- eller bakerimiks i tørr form  

ex19.01.2098  Glutenfri, laktoseredusert diettmat  

ex19.01.9099  Iskremblandinger  

ex19.01.9099  Glutenfri, laktoseredusert diettmat  

ex19.01.9099  Bakerimiks  

19.02.1100  Ukokt pasta m/egg  

19.02.1900  Ukokt pasta u/egg  

19.02.2091  Fylt pasta med mindre enn 20% kjøtt, kokt  

19.02.2099  Fylt pasta med mindre enn 20% kjøtt, ukokt  

19.02.3001  Annen pasta, kokt  

19.02.3009  Annen pasta, ellers  

19.05.3100  Søte kjeks og småkaker1

19.05.3200  Vafler og vaffelkjeks1

19.05.9010  Industrielt framstilt pizza (herunder porsjonspizza o.l.) med 
innhold av pølse, kjøtt eller slakteavfall  

19.05.9021  Industrielt framstilt pizza (herunder porsjonspizza o.l.) ikke 
inneholdende pølse, kjøtt eller slakteavfall  

ex19.05.9031  Andre kaker1



ex19.05.9033  Wienerbrød o.l.1

ex19.05.9092 Brød og brødvarer, unntatt påsmurte, samt paier o.l., fylt med 
innhold av høyst 20% pølse, kjøtt, flesk, slakteavfall1

ex19.05.9098  Annet bakverk1  

21.03.9010  Majones/remulade  

21.03.9099  Sauser/ og preparater, ellers, unntatt Mangochutney 

21.04.10  Supper og buljong  

21.04.2001  Homogeniserte næringsmidler bestemt for barn  

21.05  Spise-is  

ex21.06.9090 Næringsmidler for barn  

ex21.06.9090  Stuinger og gryteretter  

ex21.06.9090  Glutenfri, laktoseredusert diettmat 
 

 
Varebetegnelsen kan avvike fra fullstendig varebetegnelse i tolltariffen. Tollvarenummer hvor ”ex” er 
angitt foran varenummeret inkluderer også ferdigvarer som ikke er omfattet av ordningen med 
prisnedskriving.  
 
  

1 Gjelder langtidsholdbare bakverk. Med langtidsholdbar menes med holdbarhetsdato minst 5 døgn 
etter produksjonstidspunktet, angitt ved « siste forbruksdag » « best før » eller « best før utgangen av 
», på emballasje, dokumenter, skilt eller etiketter av enhver art som følger, eller som viser til 
næringsmidlet.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vedlegg 3  

Det kan gis tilskudd i form av eksportrestitusjon (XR) jfr § 2 til foretak som produserer 
og omsetter følgende ferdigvarer på eksportmarkedet: 
 
Varenummer i 
tolltariffen: 

Varebeskrivelse 

17 04 9010  Marsipanmasse  

17.04.9091  Karameller  

17.04.9092  Pastiller, sukkertøy og drops  

17.04.9099  Sukkervarer uten innhold av kakao, ellers  

18.06.3100  Sjokolade i blokker, plater eller stenger, med fyll  

18.06.3200  Sjokolade i blokker, plater eller stenger, uten fyll  

18.06.9010  Annen sjokolade, herunder sukkervarer med innhold av 
kakao  

18.06.9090  Andre næringsmidler med innhold av kakao  

19.01.1010  Næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg av 
varer som hører under pos. 04.01 - 04.04  

19.01.1090  Næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg, 
ellers  

19.01.2010  Kakemiks i beholdere med netto innhold inntil 2 kg  

19.01.2091  Kakemiks i beholdere med netto innhold 2 kg eller derover  

19.01.2097  Tilformede deiger som inneholder ost og/eller høyst 20% 
pølse, kjøtt, flesk, slakteavfall eller blandinger av disse  

19.01.2098  Blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører 
under posisjon 19.05, andre  

19.01.9099  Ellers, andre  

ex19.01.9099  Bakerimiks  

19.02.1100  Ukokt pasta, med innhold av egg  

19.02.1900  Ukokt pasta, ellers  

19.02.2091  Fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte: fylt med 
mindre enn 20 vektprosent kjøtt, kokt  

19.02.2099  Fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte, ellers  

19.02.3001  Annen pasta, kokt  

19.02.3009  Annen pasta, ellers  

19.04.9090  Korn, unntatt mais, i form av gryn, forkokt eller tilberedt på 
annen måte, annet  

19.05.1000  Knekkebrød  

19.05.3100  Søte kjeks og småkaker  

19.05.3200  Vafler og vaffelkjeks  



19.05.9010  Industrielt framstilt pizza (herunder porsjonspizza o.l.) med 
innhold av pølse, kjøtt eller slakteavfall  

19.05.9021  Industrielt framstilt pizza (herunder porsjonspizza o.l.) ikke 
inneholdende pølse, kjøtt eller slakteavfall  

19.05.9022  Pizzabunner  

19.05.9031  Andre kaker  

19.05.9032  Flatbrød  

19.05.9033  Wienerbrød (herunder wienerbrødstang o.l.)  

19.05.9091  Brød og brødvarer  

ex19.05.9092 Brød og brødvarer, unntatt påsmurte, samt paier o.l., fylt med 
innhold av høyst 20% pølse, kjøtt, flesk, slakteavfall  

19.05.9098  Annet, ellers  

21.03.9010  Majones og remulade  

21.03.9099  Sauser og preparater, ellers, unntatt flytende mango chutney  

21.04.10 Supper og buljonger  

21.04.2001  Homogeniserte næringsmidler bestemt for småbarn i 
pakninger for detaljsalg  

21.05  Spise-is  

21.06.9090  Tilberedte næringsmidler, andre.  
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