
*\-n4ll
+rå)
-'t

s/rrul- taw yl 6ew

Landbruks- o g matdepartementet
Postboks 8007 Dep.
0030 OsI-o

Med hilsen
Norsk Sau og Geit

Ove Ommundsen
styreleder

Saksbehandler: Lars Erik Wallin
Telefon: 230847 9 61 481 50 190
E-post: lars.erik.wallin@psg.no
Vår referanse: LEW
Deres referanse: 20080 1494

Osloo 01.12.2008

Høringsuttalelse - Forslag til samlet forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren samt
forskrift om formidling av slike tilskudd

Norsk Sau og Geit har gjennomgått høringsnotatet datert 29.09.2008.

Vi har følgende innspill vedr. Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren, Q 6. Tilskudd for
norsk ull:

NSG har på vegne av sine lokallag forhandlet fram avtaler med Norilia og Fatland Gjestal Ull
A/S om felles innsamling av hjemmeklippet ull. Dette rasjonaliserer ullinnsamlingen og er en
ordning som med noen få unntak fungerer meget godt. I forbindelse med revisjon av al.talene
har vi sett nærmere på mengden med innsamlet ull, og konklusjonen er at innføringen av
obligatorisk klipping av alle slaktelam på slakteri i meget liten grad har medførl redusert
mengde hjemmeklippet ull.

Ordningen med ullåret og prisendringer på ull fra og med l. september hvert år, er en
gjennomtenkt løsning som har fungert godt i mange år. NSG er redd for at en prisendring pr.
1. januar (selv om den er liten) kan gi uheldige utslag. Småfeprodusentene er gode til å

tilpasse seg nye ordninger, og mange vil derfor ønske å levere til et annet tidspunkt enn det
som passer best for ullstasjonene. Det kan også medføre at ullmottak med god lagerkapasitet
far konkunansefortrinn. NSG oppfordrer derfor til at ordnineen med ullåret ikke endres. slik
at innsamlingen av hjemmeklippet ull kan videreføres på samme eode måte som i dag.
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