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Viser til høring - forslag til samlet forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren samt forskrift
om formidling av slike tilskudd.

Vi har sett gjennom høringsnotatet og ønsker å kommentere en sak under pkt 4.9 pristilskudd
til ull, som går på oppheving av ullåret mv.

I dag er tilskuddordningen basert på et eget ullår som går fra 1. september til 31.  august.
Bakgrunnen for dette et ullstasjonene normalt er ferdig med å klassifisere all ull som er
mottatt i løpet av sommeren, og lagrene er tilnærmet tomme på denne tiden av året.
Utover høsten vil lagrene bygge seg opp måned for måned, og i slutten av desember er
lagrene på våre ullstasjoner på sitt høyeste, grunnet at de fleste har klippet sauene og lammene
om høsten og levert ulla til ullstasjonene.

Dersom det nye ullåret skal følge kalenderåret, ser vi for oss at det kan bli problemer i de år
der det er vesentlige endringer i tilskudd. Endring i tilskudd, gir en direkte innvirkning på
prisen som bonden for utbetalt for ulla.
Det vil gi utslag i at produsentene ønsker ulla klassifisert før 1.1., eller ikke, alt etter om
tilskuddene går opp eller ned ved nyttår. Dette vil igjen bety at ullstasjonene vil bli presset til
å få mest mulig ull klassifisert før 31.12, eventuelt at produksjonen blir så lav som mulig i
november / desember fordi en vet det kommer en ølviing etter 31.12.
I år der tilskuddene endres vesentlig, kan det derfor føre til en at en får en stor forskyving av
ullmengder, enten i inneværende år, eller året etterpå.

Vi ønsker  på bakgrunn av dette at dagens ordning med eget ullår fra 1.9 - 31.8, opprettholdes.

Med vennlig hilsen
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