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Høring - forslag til samlet forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren samt
forskrift  om formidling  av slike tilskudd

Det vises til brev av 29, september 2008 om forslag til ny samlet forskrift om pristilskudd.
Statens landbruksforvaltning (SLF) har følgende uttalelse til de foreslåtte endringer som
følge av ny forskrift.

Vedr. o 1 snin s likt
I forslaget til "Forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren", § 6
"Opplysningsplikt og kontroll", står det bl.a. følgende i første ledd: " ...... plikter å gi alle
opplysninger som Statens landbruksforvaltning finner nødvendig for å kunne forvalte
ordningen, eller for å kunne oppfylle jordbruksavtalen og administrere tollvernet...".

Husdyrkonsesjonsloven har til formål å legge til rette for spredning av svine- og
fjørfeproduksjonene på flere enheter ved å regulere produksjonsomfanget hos den enkelte
produsent. I forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen av 1. april 2004 er det
bl.a. gitt grenser for svine- og fjørfehold som kan drives uten departementets tillatelse, og det
er definert hva som skal inngå i beregningene av de ulike dyretall.

For å håndheve dette regelverket er vi avhengige av å ha et kontrollopplegg som fungerer, og
dette innbefatter bl.a. kontroll via slakterienes innrapportering til SLF, leveranseregisteret for
slakt. Det har vist seg vanskelig å få en ensartet innrapportering fra alle slakteriene på de
data som er nødvendige for vår kontroll mot husdyrkonsesjonsregisteret.

SLF kan kreve at slakteriene leverer inn de data som forvaltningen trenger i forhold til
tilskudds- og avgiftsberegninger. Spørsmålet er om SLF kan kreve at de også leverer data til
våre andre kontrolloppgaver slik som til kontrollen av husdyrkonsesjonsregulerte
produksjoner. Våre ønsker vil her være muligheten til å kreve en del tilleggsopplysninger
som ikke er nødvendig for tilskudds- og avgiftsberegningene. Det kan blant annet innebære
at vi ønsker at slakteriene skal registrere særskilte varekoder.
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SLF mener at hjemmelen til å kreve nødvendige data til kontroll av ordningen for
husdyrkonsesjon trolig ikke er ivaretatt av den foreslåtte ordlyd. Vi ønsker derfor at dette blir
ivaretatt i forskriften, slik at det ikke er tvil om SLF sin myndighet til å kreve de data som er
nødvendige.

SLF foreslår følgende ordlyd i forskriftens § 6 "Opplysningsplikt og kontroll", første ledd:

Omsetningsledd som formidler pristilskudd plikter å gi alle opplysninger som Statens
landbruksforvaltning finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen, for å kunne
oppfylle jordbruksavtalen, for å administrere tollvernet og for å føre kontroll med
regulering av svine- og fjørfeproduksjonen. Statens landbruksforvaltning kan i den
forbindelse kreve prognoser over forventet mottak av tilskuddberettigede varer.
Prognosen skal være basert på de til enhver tid mest oppdaterte data som
virksomheten er i besittelse av.

Sonean ivelser for distriktstilskudd k'øtt o melk
Vedlegg til dagens forskrifter er foreslått flyttet til jordbruksavtalen. SLF mener at det bør
være en henvisning til vedleggene i perioden mellom ikrafttredelse av ny forskrift og
jordbruksavtalen for 2009.
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