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Endringer i forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og 
prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn 

Vi viser til høringsbrev av 06.09.07 og innkomne høringsuttalelser. Høringsuttalelsene 
er lagt ut på departementets internettsider under adressen: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/Horinger
 
Høringsinstansene har i hovedsak gitt sin tilslutning eller ikke hatt merknader til 
departementets presisering av at det ikke skal gis prisnedskrivingstilskudd for korn 
som nyttes i fiskefôr eller eksporteres som korn, kraftfôr eller matmel. Departementet 
har nedenfor kommentert noen av innspillene fra høringsrunden. 
 
Til § 3. Prisnedskrivingstilskudd 
 
Norske Felleskjøp mener det neppe vil være aktuelt med eksport av ferdig matmel eller 
kraftfôr fra Norge, selv med noe høyere verdensmarkedspriser enn det i perioder har 
vært i høst og foreslår at kravet kun gjøres gjeldende ved eksport av korn eller salg til 
fiskefôr. 
 
Landbruks- og matdepartementet (LMD) mener at en ikke kan utelukke at eksport av 
matmel eller kraftfôr kan være aktuelt i en situasjon med høye verdensmarkedspriser. 
Departementet finner derfor ikke grunnlag for å unnta eksport av matmel eller kraftfôr, 
laget med prisnedskrevet korn, fra kravet om tilbebetaling av tilskudd.  
 
Norges Bondelag, Norske Felleskjøp og Norkorn/KIFF mener det fortsatt bør stå eksplisitt 
at det ikke gis prisnedskrivingstilskudd til kjøp av korn til hjemmemaling. Disse 
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instanser mener begrepet ”kommersiell matmel- og kraftfôrindustri” ikke i tilstrekkelig 
grad klargjør at kjøp av korn til hjemmemaling ikke er tilskuddsberettiget. Norges 
Bondelag ønsker videre at det blir presisert at det ikke skal gis prisnedskrivingstilskudd 
til kornhandlere som har eierinteresser i foretak som driver med husdyrhold. Norske 
Felleskjøp mener det bør gjøres klart at tilskudd ikke tildeles korn til kraftfôr som 
videreselges til bedrifter hvor kraftfôrprodusenten har eierinteresser eller omfattende 
økonomisk samarbeid med utover det som ligger i et ordinært innkjøpssamvirke. 
 
Departementet har i sitt forslag lagt til grunn at det fortsatt skal være slik at det ikke 
skal gis prisnedskrivingstilskudd til kjøp av korn til hjemmemaling. Vi mener at 
formuleringen ”prisnedskrivingstilskudd kan gis til registrerte foretak som kjøper 
norskprodusert korn fra produsent for videresalg eller bruk i kommersiell matmel- eller 
kraftfôrindustri ” utelukker at prisnedskrivingstilskudd kan gis til kjøp av korn til 
hjemmemaling. Med kommersiell kraftfôrindustri mener departementet en virksomhet 
som bl.a. offentliggjør prislister på kraftfôret, tilbyr kraftfôret i markedet på vanlige 
salgsvilkår og selger en vesentlig del av kraftfôret til foretak/virksomheter som en ikke 
har eiermessige interesser og/eller driftsmessig samarbeid med, slik at kraftfôrsalget 
ikke bærer preg av internomsetning. Disse presiseringene av hva som menes med 
kommersiell kraftfôrindustri har departementet også tidligere lagt til grunn i sin 
forvaltningspraksis. 
 
I departementets forslag var vilkåret om videresalg tatt ut som selvstendig vilkår uten at 
dette skulle innebære noen materiell endring. Videresalg foregår i hovedsak ved at 
kornkjøper selger korn til bruk i kommersiell matmel- og kraftfôrindustri, men det 
påpekes av Statens landbruksforvaltning (SLF) at det også foregår videresalg av korn fra 
kornkjøper til husdyrprodusenter til kraftfôrproduksjon og bruk hjemme på gården. I 
henhold til gjeldende forskrift mottar kornkjøper som videreselger kornet til 
husdyrprodusenter prisnedskrivingstilskudd for dette kornet. Ved videresalg på denne 
måten går kornet gjennom markedsordningen. SLF mener ordlyden i forslag til ny § 3, 
der begrepet videresalg er fjernet, utelukker videresalg som skissert ovenfor og 
medfører en materiell endring av forskriften. SLF mener at ordlyden bør endres slik at 
omtalte videresalg kan videreføres. 
 
Mørk Engebretsen Invest AS påpeker at prisnedskrivingstilskuddet i dag gis uavhengig 
av om kornet selges til andre bønder eller blir benyttet i kommersiell matmel- og 
kraftfôrindustri og mener at fjerning av begrepet ”videresalg” kan gi utilsiktede 
konsekvenser. 
 
Departementet ser at fjerning av begrepet ”videresalg” medfører en materiell endring 
som ikke har vært tilsiktet. Begrepet ”videresalg” blir derfor stående i § 3, men 
departementet vil understreke at det ikke vil anses som videresalg dersom et foretak 
(kornkjøper) med ikke kommersiell kraftfôrproduksjon (bl.a. produksjon av fôr til egne 
husdyr) kjøper korn fra kornprodusenter, videreselger kornet og mottar 
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prisnedskrivingstilskudd, for deretter å kjøpe tilbake kornet for bruk i den ikke 
kommersielle kraftfôrproduksjonen.  
 
Til § 9 Tilbakebetaling, sanksjoner mv. 
 
Norkorn/KIFF og Norske Felleskjøp mener at eksportør bør være ansvarlig for 
tilbakebetaling av tilskudd dersom det prisnedskrevne kornet ikke nyttes i tråd med 
forskriften. Det anføres at det vil være vanskelig å spore kornet som eksporteres tilbake 
til opprinnelig tilskuddsmottaker. Kornet kan også ha vært blandet underveis gjennom 
flere kjøp/salgsprosesser for å sikre ønsket kvalitet og hvor det følgelig vil kunne by på 
store utfordringer å spore korn og volum tilbake til de ulike mottakere av 
prisnedskrivingstilskudd. 
 
Departementet ser utfordringene med å spore kornet tilbake til tilskuddsmottaker. Vi 
fastholder imidlertid at tilskuddsmottaker må være ansvarlig for at kornet ikke benyttes 
i strid med vilkårene for tilskuddet. I de tilfellene kornet blir videresolgt, medfører 
bestemmelsen at det blir opp til den enkelte tilskuddsmottaker å kontraktsfeste 
regressmuligheter dersom man anser at dette bedre sikrer selgers interesser dersom 
en kjøper av kornet ønsker å benytte dette i strid med vilkårene for tilskuddet. 
Departementet ser at eksportører og andre omsetningsledd som har mottatt 
prisnedskrevet korn vil være en sentral kilde for å spore hvor kornet kommer fra. Vi har 
endret forskriften § 7, 1. ledd, for å kunne kreve opplysninger fra disse 
omsetningsleddene, jf. §§ 5 og 6 i lov om kornforvaltning m.v. 
 
På denne bakgrunn har Landbruks- og matdepartementet 11.12.07 fastsatt følgende 
forskrift, se vedlegg:  
Forskrift om endring i forskrift 08. juli 2004 nr. 1122 om prisnedskrivingstilskudd, 
matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn. 
 
Endringene trer i kraft straks. 
  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Viil Søyland e.f.   
avdelingsdirektør 
 Sigurd Sandaaker 
 seniorrådgiver 
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Norges Bondelag 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
Finansdepartementet 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Nærings- og handelsdepartementet 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
Fiskeri- og kystdepartementet 
Statens landbruksforvaltning 
Toll- og avgiftsdirektoratet 
Konkurransetilsynet 
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening 
Kjøttindustriens Fellesforening 
Norkorn 
Norske Felleskjøp 
Fiskå Mølle 
Norsk Landbrukssamvirke 
Norgesfôr 
Unikorn AS 
Handel- og Servicenæringens Hovedorganisasjon 
Kornbøndenes Interesseorganisasjon 
Norges Pelsdyralslag 
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening  
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