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Omsetningsrådets organer 

Omsetningsrådet

Formålet med omsetningsloven er å fremme omsetningen av landbruksvarer gjennom samvirke.

Omsetningsloven i sin opprinnelige form ble vedtatt i 1930. Bakgrunnen var den internasjonale 
overproduksjonskrisen i jordbruket mot slutten av 1920-årene. Dagens lov er av 10. juli 1936 med endringer,
senest i 1999.

Lovverket gir Kongen i statsråd fullmakt til å legge avgift på produsentenes salgsproduksjon - omsetningsavgift -
for å finansiere tiltak for å fremme omsetningen.

Til å kreve inn og forvalte midlene etablerte loven et råd - Omsetningsrådet.

Med omsetningsloven ble det etablert et sikkerhetsnett for produsentene mot dramatiske svingninger i 
lønnsomhet. Samtidig ble produsentenes økonomiske organisasjoner engasjert forpliktende i gjennomføringen 
av markedsreguleringen.

Omsetningsrådet har i 2001 hatt følgende sammensetning:

Medlemmer: Oppnevnings-periode

Ottar Befring Landbruksdepartementet, leder 2000/2004

Tore Chr Malterud Barne- og familiedepartementet, nestleder 1998/2002

Hanne Husebø (0101-0207) Arbeids- og administrasjonsdept. 2000/2004
Steinar Hauge (0307-3112)

Kirsten Indgjerd Værdal Norges Bondelag 2000/2004

Arne Vinje Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1998/2002

Torbjørn R. Skjerve Norsk Kjøttsamvirke BA 2000/2004

Jostein Frøyland Tine Norske Meierier BA 2000/2004

Anne-Grete Ellingsen (0101-0711) Handels- og servicenæringens 2000/2004
Lars Eivind Haartveit (0811-3112) hovedorganisasjon

Stine Wohl Sem Forbrukerrådet 2000/2004

Knut Djønne A.L Gartnerhallen 2000/2004

Gabriel Joa Prior Norge 1998/2002

Odd Harald Nordsveen Norges Pelsdyralslag 1998/2002

Johnny Hagen Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund 1998/2002

Øyvind Bergstrøm Coop Norge 1998/2002

Ole Festad Lund Hoff Norske Potetindustrier 1998/2002
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Varamedlemmer:

Idun Christie Landbruksdepartementet 2000/2004

Helge Aske Arbeids- og administrasjonsdept. 2000/2004

Trond Spanne Norges Bondelag 2000/2004

Dag Fossen Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1998/2002

Harald Mork Norsk Kjøttsamvirke BA 2000/2004

Henrik J. Lunde Tine Norske Meierier BA 2000/2004 

Inger Solberg Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon 2000/2004

Undis Scheslien Forbrukerrådet 2000/2004

Knut Henriksen (0107-3112) A.L Gartnerhallen 2000/2004

John Solberg Prior Norge 1998/2002

Randi Haugsnes Golten Norges Pelsdyralslag 1998/2002

Grete Andreassen Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund 1998/2002

Finn E. Edvardsen Coop Norge 1998/2002

Ingvar Hage Hoff Norske Potetindustrier 1998/2002

Bodhild Fisknes Barne- og familiedepartementet 1998/2002
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På grunn av den forestående utvidelsen av Omsetningsrådet fra og med 2002 ble følgende medlemmer 
og organisasjoner gitt observasjonsstatus med talerett, men ikke stemmerett fra og med 05.04.01:

Steinar Dvergsdal Norsk Landbrukssamvirke
Eugen Tømte (vararep.)

Inger Solberg Kjøttbransjens Landsforbund, 
Sverre Gjefsen (vararep.) Fjørfebransjens Landsforening, 

Meieribransjens Landsforbund,
Norges Frukt- og Grønnsaks-grossisters Forbund

Med bakgrunn i endringene i omsetningsloven med virkning fra 01.01.2002, hvor bl.a. antall medlemmer i
Omsetningsrådet ble utvidet fra 15 til 19 medlemmer, oppnevnte Landbruksdepartementet 14.03.02 følgende
medlemmer av Omsetningsrådet:

Steinar Dvergsdal Norsk Landbrukssamvirke
Eugen Tømte (vararep.)

Inger Solberg Kjøttbransjens Landsforbund,
Bent Myrdahl (vararep.) Fjørfebransjens Landsforening,

Meieribransjens Landsforbund,
Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund

Nina Strømnes Rodem Norske Felleskjøp
Inger Skjerve Bjartnes (vararep.)

Toril Wikesland Norkorn
Toralf Hvidtsten(vararep.)

Omsetningsrådet har i 2001 hatt 6 møter og behandlet 70 saker.

Omsetningsrådet, bak fra venstre: Ola Christian Rygh (Adm. direktør SLF), Eugen Tømte (varamedlem, ny fra 14.03.02), 

Toril Wikesland (ny fra 14.03.02), Nina Strømnes Rodem (ny fra 14.03.02), Ole Festad Lund, Steinar Hauge, 

Gabriel Joa, Lars Eivind Haartveit, Grete Andreassen (varamedlem), Odd Harald Nordsveen

Foran fra venstre: Torbjørn R. Skjerve, Arne Vinje, Trond Spanne (varamedlem), Ottar Befring (leder), 

Inger Solberg (ny fra 14.03.02), Stine Wohl Sem

Følgende var ikke tilstede da bildet ble tatt: Tore Chr Malterud (nestleder), Jostein Frøyland, Knut Djønne, Øyvind Bergstrøm
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Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget i Omsetningsrådet var slik sammensatt i første halvår 2001:
Ottar Befring, leder
Hanne Husebø, nestleder
Kirsten Indgjerd Værdal
Torbjørn R. Skjerve
Arne Vinje

Arbeidsutvalget i Omsetningsrådet var slik sammensatt i andre halvår 2001:
Ottar Befring, leder
Steinar Hauge, nestleder
Kirsten Indgjerd Værdal
Torbjørn R. Skjerve
Arne Vinje

Arbeidsutvalget har i 2001 hatt 14 møter og behandlet 186 saker.

Tilsynsutvalget og revisor

Tilsynsutvalget blir oppnevnt av Landbruksdepartementet og har i 2001 bestått av:

Ola Melheim, Lagmann (leder)
Arne Hjulstad, fylkesjordbrukssjef
Ingrid Korssjøen Granås, rektor
Heidi Lohrmann, rådgiver

Tilsynsutvalget har i samsvar med instruks gitt av Landbruksdepartementet ført kontroll med virksomheten 
og regnskapet til Omsetningsrådet og de organisasjonene som mottar støtte fra omsetningsavgiftene og 
jordbruksavtalens midler.

Revisor for årsregnskapet i 2001 har vært Nitschke AS statsautoriserte revisorer ved statsautorisert revisor
Steinar P. Rossow.

Sekretariatet

Ved samordningen av flere institusjoner under Landbruksdepartementet fra 01.07.2000 gikk departementet inn
for å gjøre sekretariatsfunksjonen for Omsetningsrådet til en statlig oppgave lagt til Statens landbruksforvaltning
(SLF). Det ble lagt til grunn at samordningen ikke skal endre rådets rolle og funksjon som partssammensatt organ
med ansvar for markedsreguleringen på angitte områder.  Omsetningsrådet har fortsatt de fullmakter som 
fremgår av loven.  Omsetningsrådet har på angitte områder og innenfor visse rammer en selvstendig stilling. 
Det gjelder primært bruken av omsetningsavgiften til tiltak som skal fremme omsetning. Omsetningsrådet vedtar
også retningslinjer for markedsreguleringen.  Lovendringer ble derimot gjennomført knyttet til rådets rolle som
øverste virksomhetsledelse.  Den rollen opphørte ved etableringen av Statens landbruksforvaltning.
Omsetningsrådet forutsetter etter dette at Statens landbruksforvaltning betjener Omsetningsrådet på en uavhengig
måte. Omsetningsrådet tar til etterretning at  SLF har valgt å løse sekretariatsoppgaven i tråd med øvrig statlig
praksis. Virksomhetslederen er den formelle sekretær for rådet, mens den daglig praktiseringen og utøvelsen av
sekretariatsoppgaven er delegert til Avdeling omsetning og markedstiltak. I tillegg er det en rekke andre enheter
som utfører sekretariatsoppgaver for rådet. Kravene som stilles til denne oppgaveutførelsen er de samme som
stilles til SLFs øvrige virksomhet.  Det er viktig å ta tilstrekkelig høyde for at SLF forvalter sin rolle i forhold til
rådet på best mulig måte.

Omsetningsrådet takker Statens landbruksforvaltning for innsatsen.
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Omsetningsavgiftene i 2001

Omsetningsavgiftene blir innbetalt av bøndene ved levering av produktene. Avgiften blir brukt til finansiering 
av markedsregulering, samt til faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Framgangsmåten ved avgiftsfastsettelsen kan forenklet framstilles slik (kjøtt som eksempel):

Avgiftssatsene kan bli endret gjennom året når markedssituasjonen endrer seg. Vanligvis skjer endringer 
fra 1. juli. Prosessen er den samme som framstilt over.

For omsetningsavgiften på kjøtt av gris, sau/lam og storfe/kalv er omsetningsavgiften fastsatt som en 
maksimalsats. Innenfor denne øvre grensen kan Arbeidsutvalget i Omsetningsrådet ved behov endre avgiften
gjennom året, jf. tabellen nedenfor. 

For hagebrukssektoren blir omsetningsavgiften ikke krevd inn fra produsentene, men dekket kollektivt over jord-
bruksavtalen, det vil si over statsbudsjettet.

Satsene for omsetningsavgiftene i 2001:

maks 01.01.01 16.04.01 01.07.01 02.07.01 03.09.01 01.10.01 24.12.01

Storfe/kalv 250 120 60 60

Sau/lam 200 160 50 100 150

Svinekjøtt 250 100 75 55 130

Egg 90

Høns 0

Kylling 60 80

Kalkun 40

And og Gås 0 18

Pelsdyrskinn 1,75 %

Melk 12 6

Satsene fastsatt av Landbruksdepartementet for 2001 var i samsvar med Omsetningsrådets forslag. 

For  de  avgiftsbelagte  produktene  ble  det  i 2001 bokført 460,1 mill. kroner i innbetalt omsetningsavgift, 
jf. for øvrig note 1 til regnskap for omsetningsavgiftene. I dette beløpet er det medregnet 15,4 mill. kroner som
er overført fra jordbruksavtalen som kompensasjon for bortfallet av omsetningsavgift på hage-bruksprodukter.
Videre er overproduksjonsavgift på melk bokført med 40,2 mill. kroner. Renter på omsetningsavgift er bokført
med 23,1 mill. kroner.

Norsk Kjøtt fremmer
forslag til avgifter

Omsetningsrådet vurderer og
fremmer forslag til avgifter

Landsbruksdepartementet
fastsetter endelige avgifter
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Sammendrag - bruken av midler i 2001

Omsetningsrådet forvalter midler fra omsetningsavgiftene, overproduksjonsavgift på melk og midler 
fra jordbruksavtalen. Sammendraget nedenfor viser forbruket av midler i mill. kroner.

A.  Avsetningstiltak

Oms.avg J.avtalen Sum 2001 Sum 2000

Melk og melkeprodukter 1) 168,1 10,0 178,1 258,6

Kjøtt 77,5 4,9 82,4 176,2

Hagebrukssektoren 0,4 7,6 8,0 9,6

Egg 26,8 0,0 26,8 34,3

Fjørfekjøtt 8,1 0,0 8,1 14,1

Honning 0,0 0,0 0,0 0,0

Potetsprit 0,0 18,5 18,5 21,7

Sum avsetningstiltak 280,9 41,0 321,9 514,5

1) Tabellen viser faktisk forbruk i 2001.  Den er ikke korrigert for tilbakebetaling til fondet for omsetningsavgift på melk på 175,8 mill. kroner
for perioden 01.07.97-30.06.00.

B.  Faglige tiltak og opplysningsarbeid

Omsetningsavgiften 2001 2000

Melk og melkeprodukter 9,9 9,9

Kjøtt 101,3 108,4

Hagebrukssektoren 15,0 14,2

Egg og fjørfekjøtt 28,3 28,3

Pelsdyr 5,6 3,7

Sum faglige tiltak og opplysningsarbeid, oms.avg. 160.1 164,5

Sammendrag

Figuren nedenfor gir en oversikt over utviklingen i bruk av midler for alle sektorer samlet fordelt 
på h.h.v. avsetningstiltak, og faglige tiltak og opplysningsarbeid for perioden 1992-2001.

1) Figuren er korrigert ved at tilbakebetalingene av omsetningsavgiften på melk for perioden 1997-2000 på grunn av for mye utbetalt
eksportstøtte er fordelt pr. år.
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Midler fra omsetningsavgiften og 
jordbruksavtalen til melkesektoren

Omsetningsavgift og overproduksjonsavgift

I 2001 er det innkommet 140,2 mill. kroner i omsetningsavgift og 40,2 mill. kroner i overproduksjonsavgift.
Satsen for omsetningsavgiften på melk var i utgangspunktet fastsatt til 18 øre i 1. halvår og 12 øre pr. liter 
i andre halvår. Den ble i desember, pga. reduserte kostnader til markedsregulering i forhold til opprinnelig 
prognosert, redusert med 6 øre pr. liter for hele året slik at satsen ble på 12 øre i 1. halvår og 6 øre pr. liter 
i andre halvår. Overproduksjonsavgiften var på kr 2,90 pr. liter. Det er bokført renteinntekter med 4,6 mill. kroner.
Fondet for omsetningsavgift på melk er økt med 181,1 mill. kroner, til 265,6 mill. kroner.

Omsetnings- og overproduksjonsavgiften for melk ble brukt til avsetningstiltak, og til faglige tiltak 
og opplysningsarbeid.

Avsetningstiltak

Hovedtyngden av markedsreguleringskostnadene i meierisektoren knytter seg til reguleringseksport av hvitost 
og smør. Reguleringseksporten av hvitost i 2001 utgjorde ca. 4 232 tonn med et samlet pristap på 81,6 mill. 
kroner. Det ble eksportert 1 244 tonn smør til en samlet kostnad på 16,7 mill. kroner. 

Innenlandske prisnedskrivningstiltak består av skolemelk, smørolje til margarinindustrien og geitemelk til fôr, 
og utgjør til sammen 45,5 mill. kroner. Ordningen med prisnedskriving av skolemelk ble også i 2001 delvis 
finansiert med omsetningsavgift og delvis med midler til avsetningstiltak over jordbruksavtalen. 
I jordbruksoppgjøret 2001 ble avsetningen til skolemelkordningen videreført med 10,0 mill. kroner. I tillegg 
til TINE Norske Meierier BA var også Gausdalmeieriet AS med som aktør i ordningen. Gjennom skolemelkordningen
ble det i 2001 solgt ca. 17,1 mill. liter melk, mot 18,6 mill. liter året før.

Markedsreguleringsregnskapet for melk 2001

Reguleringseksport av hvitost kr 81 594 739

Reguleringseksport av smør ” 16 667 169

Prisnedskrivning av skolemelk ” 33 461 480

Prisnedskrivning av smørolje ” 6 461 464

Geitemelk til fôr ” 5 608 616

Reguleringstransport ” 15 173 880

Lagringskostnader1 ” 9 606 790

Administrasjon ” 9 456 125

Renter2 ” 42 845

Sum reguleringsutgifter i 2001 kr 178 073 108

Herav dekket over jordbruksavtalen kr 10 000 000

Herav dekket over omsetningsavgiften kr 168 073 108

Fondet for omsetningsavgiften på melk ble i 2001 tilført kr 175 844 963 i form av tilbakebetalte midler brukt til
markedsreguleringseksport av hvitost i perioden 1997–2000. Se egen omtale i kapittelet ”Fra saksbehandlingen”.

1 Kostnadene til reguleringslagring omfatter bare 1. halvår 2001
2 Gjelder 2. halvår 2000
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Diagrammet nedenfor viser utviklingen av bruk av omsetningsmidler til markedsregulering av melk i perioden
1998–2001.  Diagrammet er oppdatert i forhold til ulike korreksjonsvedtak for perioden. Tallene for de enkelte år
refererer seg til faktiske kostnader de aktuelle årene og ikke til hvilket år de er regnskapsført.

Faglige tiltak og opplysningsarbeid

Til Norsk Mat- og Miljøanalyse AS ble det i 2001 bevilget 8,5 mill. kroner fra omsetningsavgiften. 
Bruttoutgiftene ved driften av Norsk Mat- og Miljøanalyse AS var 34,2 mill. kroner. Matmerk fikk i 2001 en støtte
på 1,4 mill. kroner fra omsetningsavgiftens midler. Samlet bruk av omsetningsavgift til faglige tiltak og opplys-
ningsarbeid på melk i 2001 var på 9,9 mill. kroner.
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Midler fra omsetningsavgiftene og
jordbruksavtalen til kjøttsektoren

Omsetningsavgiften

I 2001 er det i omsetningsavgift på kjøtt bokført innbetalt 184,7 mill. kroner. Renteinntekter er bokført 
med 17,0 mill. kroner. Til faglige tiltak og opplysningsarbeid er det bevilget 101,3 mill. kroner og til 
markedsregulering 82,4 mill. kroner, hvorav 4,9 mill. kroner er dekket av midler over jordbruksavtalen. 
Fondet for omsetningsavgiften på kjøtt var pr. 31.12.2001 på 311,7 mill. kroner. Dette er en økning  
på 20,6 mill. kroner i løpet av 2001. 

Faglige tiltak

Til faglige tiltak er det anvendt i alt kr 50 858 581 som fordeler seg på følgende poster:

Støtte til kvalitets- og avlsarbeid:

Norsk Landbrukssamvirke kr 772 000

Produsentregisteret " 304 290

Helsetjeneste storfe " 1 070 000

Norsk sau og geitalslag " 1 630 190

Norsvin til avlsarbeid " 7 250 000

Norsk Kjøttfeavlslag " 1 100 000

NLH, Institutt for husdyrfag til forsøk med kjøttproduksjon " 547 000

Geno " 203 000

Diverse, uforutsett " 180 000

Sum Støtte til kvalitets- og avlsarbeid kr 13 056 480

Annen støtte:

Norsk Matanalyse kr 3 000 000

Støtte til Matmerk (Stiftelsen Godt Norsk) " 1 400 000

Støtte til Kjøttbransjens Elitelag " 350 000

Støtte til Den Norske Matfestival " 288 000

Støtte til skrapesjukeforskning " 400 000

Utvikling husdyrkontrollen " 2 796 023

Drift husdyrkontrollen " 4 084 219

Sum annen støtte kr 12 318 242

Andre faglige tiltak:

Fagsenteret for kjøtt kr 18 613 868

KOORIMP " 731 946

Helsetjenesten for svin " 2 710 295

Helsetjenesten for sau " 832 149

Slaktebedømmelse/forsøksskjæring " 2 150 563

Ekstra FOU-innsats " 445 038

Sum andre faglige tiltak kr 25 483 859 

For nærmere opplysninger om virksomheten ved Fagsenteret for kjøtt henvises til årsmelding for Fagsenteret for kjøtt.
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Opplysnings- og reklamevirksomhet

Oppgaven for Opplysningskontoret for kjøtt er forbrukerrettet, merkenøytral opplysnings- og 
informasjonsvirksomhet om kjøtt. Virksomheten finansieres i sin helhet av midler fra omsetningsavgiften.

De samlede utgifter til opplysnings- og reklamevirksomheten i 2001 var kr 50 417 090.

Faste løpende driftskostnader kr 7 765 070

Utredning " 3 136 474

Hovedkampanjer

Matprat, strategiarbeid og filmproduksjoner " 4 649 275

Grill " 2 242 684

Svinekjøtt " 2 833 724

Storfe " 3 315 647

Lam " 2 399 415

Kalv " 785 180

Pålegg " 3 314 674

Julemat " 1 650 295

Pressekonferanser, TV-samarbeid og sponsorvirksomhet " 3 546 547

Nettverksbygging og holdningsskapende arbeid " 4 291 657

Markedsføring overfor handel og industri " 10 486 448

Reserve " 0

Sum opplysningsarbeid kr 50 417 090

For nærmere opplysninger om opplysnings- og reklamevirksomheten henvises til årsmeldingen for
Opplysningskontoret for kjøtt.

Matmerk (Stiftelsen Godt Norsk) fikk i 2001 støtte over omsetningsavgiftsmidler med til sammen 
3,5 mill. kroner fordelt på avgiftsfondene for melk, kjøtt, egg og fjørfekjøtt og hagebruk.

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i bruk av omsetningsmidler til faglige tiltak og 
opplysningsvirksomhet i perioden 1997 – 2001. Den markante økningen i bevilgninger til 
opplysningsvirksomhet for 2000 skyldes en tilleggsbevilgning på 4 500 000 kroner til tiltaket ”kjøtt for 20”.
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Avsetningstiltak

Markedsreguleringen i kjøttsektoren gjennomføres etter retningslinjer vedtatt av Omsetningsrådet. Satser 
i medhold av retningslinjene fastsettes for hvert kalenderår. Markedsreguleringen finansieres i hovedsak 
fra omsetningsavgiftene med unntak av kadaverordningen for sau/lam og storfe, som dekkes av midler 
over jordbruksavtalen.

Markedsbalansen for 2001 viste et samlet overskudd på ca. 2 200 tonn. Dette fordelte seg i hovedsak 
på 2 400 tonn for sau/lam og 1 100 tonn for svin, mens storfe/kalv viste et underskudd på 1 400 tonn.

Sett i forhold til 2000 økte den samlede produksjonen av kjøtt i 2001 med 1 % til 217 200 tonn. Dette 
fordelte seg ved at produksjonen av storfe/kalv gikk ned med 6 % til 84 900 tonn. Produksjonen av sau/lam 
økte med 5 % til 24 311 tonn og produksjonen av gris økte med 6 % til 108 044 tonn.

Prisuttaket i forhold til jordbruksavtalens pris som veid avvik på kalenderår var i 2001 på +kr 0,61 pr. kg for okse,
-kr 0,03 pr. kg for lam og +kr 0,07 pr. kg for gris. Tilsvarende tall for 2000 var –kr 3,14 pr. kg for okse, +kr 0,21
pr. kg for sau/lam og –kr 1,85 pr. kg for gris.

For avtaleåret 99/00 er prisuttaket i forhold til jordbruksavtalens pris på +kr 0,05 pr. kg for okse, +kr 0,06 pr. kg
for lam og +kr 0,01 pr. kg for gris. Tilsvarende tall for avtaleåret 99/00 var på -kr 3,81 pr. kg for okse, +kr 0,04 pr.
kg for lam og -kr 2,94 kr pr. kg for gris.

Ved inngangen til 2001 var det en samlet lagerbeholdning på 3 300 tonn som fordelte seg med 1 400 tonn 
på storfe/kalv, 84 tonn på gris og 1 700 tonn på sau/lam. Med en rimelig fordeling mellom kjøttslagene anses 
en lagerbeholdning på 5 000 tonn som normalt. Ved utgangen av 2001 var lagerbeholdningen på 4 800 tonn,
fordelt med 31 tonn storfe/kalv, 684 tonn gris og 4 100 tonn sau/lam. 

Det ble i 2001 eksportert 319 tonn storfe/kalv, 518 tonn gris og 172 tonn sau/lam, i alt 1 009 tonn kjøtt.

Innenlands salg med frysefradrag for fryst reguleringsvare inngår som et fast og løpende avsetnings-tiltak. 
I 2001 ble det  med frysefradrag  avsatt i alt 1 215 tonn storfe, 408 tonn sau/lam og 210 tonn svin. Dette er
samlet sett en økning på 173 tonn i forhold til 2000.



Omsetningsrådet  Årsmelding og regnskap 200116

Produksjonsregulerende tiltak

De produksjonsregulerende tiltakene ble i all hovedsak avsluttet i 2000. Regnskapene viser at det er foretatt 
en korreksjon i utbetaling av tilskudd til avvikling av svinehold

Tilskudd til kvalitetsproduksjon av kalv er videreført fra 01.07.2001 til 30.12.2002. Formålet med ordningen 
har endret karakter fra å være et markedsregulerende tiltak til i større grad å være en ordning som skal 
stimulere til en framtidig produksjon av mellomkalv av god kvalitet. Tilskuddet utgjør kr 500 pr. kalv som 
oppfyller de fastsatte kvalitetskravene. Det er utbetalt kr 5 494 000 til kvalitetsproduksjon av kalv i 2001.

Markedsreguleringsregnskapet 2001

Innfrysing kr 11 677 188

Fryselagring " 9 877 364

Omsetningsgodtgjørelser " 2 918 681

Frakter " 8 977 919

Renter øvrige kapitalutlegg " 23 896

Frysefradrag " 8 354 069

Eksporttap " 20 935 181

Pallehold " 1 831 600

Skrapesyke " 54 333

Kadaverhåntering, jordbruksavtalen " 4 882 889

Administrasjon av markedsreguleringen ” 13 000 000

Pristap/-gevinst " -5 700 241

Sum kr 76 832 879

Produksjonsregulerende tiltak

Avviklingstilskudd svinehold " 102 000

Kvalitetsproduksjon av kalv " 5 494 000

Samlede reguleringsutgifter i 2001 kr 82 428 879

Herav dekket over jordbruksavtalen kr 4 882 889

Herav dekket over omsetningsavgiften " 77 545 990

Markedsregulering av kjøtt 1997–2001 (mill. kroner)

Jordbr.avt.
Oms.avg.
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Midler fra omsetningsavgiftene
til fjørfesektoren

Omsetningsavgiften

I 2001 er det innbetalt 39,7 mill. kroner i omsetningsavgift for egg, samt at det er inntektsført renter for 0,9 mill.
kroner. Til faglige tiltak og opplysningsarbeid er det anvendt 11,8 mill. kroner, mens det til markedsregulering er
anvendt 26,8 mill. kroner. 

Fondet for omsetningsavgift på egg var tilnærmet uendret i 2001. Fondet ble redusert med 0,5 mill. kroner og var
pr. 31.12.2002 på 19,2 mill. kroner. Det var budsjettert med en reduksjon av fondet på ca. 3 mill. kroner. Et fond
på ca. 15 mill. kroner anses å være et rimelig nivå på fondet, og dekker omtrent 4 måneders normalt forbruk av
midler.

Det ble i 2001 innbetalt 26,2 mill. kroner i omsetningsavgift for fjørfekjøtt samtidig som det er inntektsført ren-
ter for 0,1 mill. kroner. For fjørfekjøtt er 16,5 mill. kroner av omsetningsavgiften anvendt til faglige tiltak og opp-
lysningsarbeid, mens det er anvendt 8,0 mill. kroner til markedsregulering. 

Fondet for omsetningsavgiften på fjørfekjøtt var pr. 31.12.2001 på 2,7 mill. kroner. Ett år tidligere var fondet på
1,8 mill. kroner. Et fond på ca. 8 mill. kroner anses å være en normal størrelse på fondet, noe som tilsvarer 4-5
måneders forbruk.

Avsetningstiltak

Egg og eggprodukter

Det har i 2001 vært et overskudd av egg og dermed også behov for reguleringstiltak innen eggsektoren.
Markedsoverskuddet før regulering ble beregnet til ca. 600 tonn.

Hovedtyngden av reguleringen ligger i eksport av egg og eggprodukter, samt frivillig førtidsslakting av 
verpehøner med påfølgende forlenget oppholdsperiode mellom innsett.

I 2001 er det gjennom frivillig førtidsslakting tatt ut ca. 337 000 verpehøner opp til 10 uker før normalt 
slaktetidspunkt, i forhold til ca. 826 000 verpehøner i 2000. Førtidsslaktingen i 2001 reduserte tilførslene av 
egg med ca. 769 tonn, mot en tilsvarende reduksjon på 1 990 tonn i 2000.

Suppleringsleveranser av egg ble i Omsetningsrådets møte 25.04.2001 tatt ut av forskriften for 
markedsreguleringstiltak i fjørfesektoren. Vedtaket ble gjort gjeldende fra 2. halvår 2001. 
Suppleringsleveranser som det ble bevilget tilskudd til omfattet i 2001 et kvantum på 4 618 tonn egg, 
Dette er omtrent halvparten av tilsvarende tilskudd i 2000. Til skip i utenriksfart med videre ble det levert 
404 tonn skallegg. Det ble ikke foretatt ordinær eksport av skallegg i 2001. Tilsvarende var 
reguleringseksport av skallegg i 2000 på 346 tonn. Etter at holdbarhetsperioden på egg er blitt redusert, 
er reguleringseksport av skallegg ikke lenger et aktuelt tiltak.

Fremstilling av eggprodukter foregår i hovedsak ved Prior Norges eggproduktfabrikk. I tillegg er den private 
eggproduktfabrikken, AS Eggprodukter, godkjent under ordningen med priskompensasjon for skilleprodukter mv.

Det er i 2001 eksportert  1 433 tonn eggprodukter, mens tilsvarende kvantum for 2000 var 819 tonn.
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Markedsreguleringsregnskapet for egg 2001:

Suppleringsleveranser av egg kr 212 441

Kjølelagring av egg " 281 593

Eksport av egg " 0

Levering av egg til skip mv. " 1 389 085

Kjøle- og fryselagring eggprodukter " 364 006

Eksport av eggprodukter " 17 018 599

Førtidsslakting av verpehøns " 3 613 457

Pristap/-gevinst egg og eggprodukter " -339 970

Administrasjon – egg " 4 262 797

Sum kr 26 802 008

Markedsregulering av egg 1997–2001 (mill. kroner)
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Fjørfekjøtt

Markedsreguleringen av fjørfekjøtt omfatter frossen, hel kylling. Ved supplering mellom regioner har ordningen
også omfattet fersk vare. Suppleringsleveranser av kylling ble i Omsetningsrådets møte 25.04.2001 tatt ut av for-
skriften for markedsreguleringstiltak i fjørfesektoren. Vedtaket ble gjort gjeldende fra 2. halvår 2001.
Suppleringsleveranser som det ble bevilget tilskudd til 1. halvår omfattet i 2001 et kvantum på 3 752 tonn kyl-
ling, noe som utgjør 73 % av suppleringsleveransene i 2000. Årsaken til økningen var at det i 1. halvår 2001
foregikk en lagernedbygging. Regionene reduserte samtidig sin produksjon for å kunne ta imot frossen kylling fra
reguleringslager.

Reguleringslageret av frossen kylling var ved utgangen av året på ca. 1 900 tonn mot ca. 3 100 tonn ved utgang-
en av 2000. Et reguleringslager på ca. 1 000 tonn anses som normalt. Engrossalget har fortsatt en stigning som i
2001 utgjorde en økning på ca. 12 %. Salgsøkningen kombinert med en reduksjon i tilførslene på 1 % medførte
en bedring av lagersituasjonen. 

Markedsreguleringsregnskapet for fjørfekjøtt 2001:

Suppleringsleveranser av kylling kr 202 589

Fryselagring av kylling " 7 832 728

Pristap/-gevinst fjørfekjøtt " -2 094 540

Administrasjon – fjørfekjøtt " -   2 131 398

Sum kr 8 072 175

Markedsregulering av fjørfekjøtt 1997–2001 (mill. kroner)

Faglige tiltak

Til faglig virksomhet i 2001 er det via Prior Norge anvendt 7,7 mill. kroner. Beløpet fordeler seg som følger:

Prosjekter

Helse- og sykdomsproblematikk kr 758 757

Produktkvalitet ” 900 410

Produksjonsøkonomi ” 817 650

Produksjonssystemer ” 335 137

Datafangst og informasjon ” 721 000

Ekstra FoU-satsing, diverse prosjekter ” 783 701

Sum prosjekter kr 4 316 655

Personal- og driftskostnader ” 3 368 432

Totalt kr 7 685 087

Fjørfesidens andel til Matmerk utgjorde i 2001 kr 420 000.
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Opplysnings- og reklamevirksomhet

Til merkenøytral opplysnings- og reklamevirksomhet er det anvendt 20,5 mill. kroner gjennom
Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt (OEH). Beløpet fordeler seg som følger på de enkelte hovedposter:

Aktiviteter

Annonsering kr 5 432 875

Materiellproduksjon " 5 177 366

PR-virksomhet " 1 605 145

Butikkaktiviteter " 1 931 518

Prosjekt ”Egg i skolen " 1 166 499

Prøvekjøkken " 381 447

Markedsundersøkelser " 273 990

Sum aktiviteter kr 15 968 840

Personal- og driftskostnader " 4 605 152

Totalt kr 20 573 992

Kostnadene til faglige tiltak og opplysningsarbeid blir for 2001 fordelt med kr 11 800 268 på avgiftsfondet for
egg og kr 16 458 811 på avgiftsfondet for fjørfekjøtt.

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i bruk av omsetningsmidler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet 
i perioden 1997–2001.
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Midler fra omsetningsavgiften på hagebruks-
produkter og midler fra jordbruksavtalen
til hagebruksprodukter og poteter

Omsetningsavgiften

Midlene til avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsarbeid i hagebrukssektoren kommer i hovedsak fra
bevilgninger over jordbruksavtalens punkt 4.2 Avsetningstiltak. 

Med virkning fra og med 1982 ble innkrevingen av omsetningsavgiften på grønnsaker, frukt og jordbær 
opphevet og erstattet av en ordning med kollektiv dekning av omsetningsavgift over jordbruksavtalen. 
Disse midlene blir brukt til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Avsetningstiltakene blir dekket av de 
øvrige midlene til avsetningstiltak over jordbruksavtalen.

For 2001 ble det i jordbruksavtalen bevilget 15,4 mill. kroner på posten kollektiv dekning av omsetningsavgift
hagebruk. Til faglige tiltak og opplysningsarbeid ble det av dette bevilget kr 15 001 848. Resten ble overført 
fondet for omsetningsavgift hagebruk. Inkludert rente for 2001 var fondet for omsetningsavgift hagebruk 
pr. 31.12.2001 på 10,2 mill. kroner hvorav 6,7 mill. kroner er ubrukte midler over jordbruksavtalen til 
avsetningstiltak i grøntsektoren som er overført til fondet for hagebruk i 2001.

Bruk av omsetningsavgift til avsetningstiltak i hagebruk 1997–2001 (mill. kroner)

Det ble brukt relativt mye penger til avsetningstiltak i 2000.  Dette skyldtes stort behov for midler 
til avsetningstiltak på epler og ekstra lagerkompensasjon til lagring av sprit og potetmel.

Faglige tiltak

Til faglige tiltak er det anvendt i alt kr 2 032 695. Nedenfor er hovedpostene spesifisert.

Produsentrettet rådgivning kr 1 216 000

Fruktlagerinspektøren " 366 695

Økern Torghall, markedsopplysning " 170 000

Matmerk Norske Matmerker " 280 000

Sum kr 2 032 695

Midlene til produsentrettet rådgivning er fordelt til i alt fem prosjekter som i samsvar med formålsparagrafen
skal fremme omsetningen av norskprodusert frukt, jordbær og grønnsaker ved å bedre produktkvaliteten. I tillegg
gis produsentrettet informasjon om markedsforhold m.m. for å tilpasse produksjonen til markedsforholdene. 

Fruktlagerinspektøren er (fra 01.07.2000) ansatt i Grøntprodusentenes Samarbedsråd – Avsetningsitiltak i  halv
stilling. Inspektøren skal drive rådgivning overfor fruktlagrene, fremme kvalitet og produksjonstilpassing, 
koordinere arbeidet med markedsreguleringstiltak og delta på møter i områdestyrene og i produsentlag.
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Opplysningsvirksomhet

Midlene til opplysningsvirksomhet administreres i sin helhet av Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG).

Hovedpostene over bruken av omsetningsavgiftsmidler i OFGs regnskap for 2001 er slik:

Langsiktige holdningskampanjer kr 2 007 233

Langsiktige produktkampanjer kr 935 260

Markedsundersøkelser kr 236 343

Pressesamarbeid/informasjon kr 2 166 469

Brosjyrer/butikkplakater kr 2 822 074

Diverse tiltak kr 1 652 097

Administrasjon/drift kr 4 309 082

Reklamelager kr 859 645

Finans- og salgsinntekter kr - 2 019 350

Sum kr 12 969 153

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i bruk  av omsetningsmidler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet 
for hagebruk i perioden 1997-2001

I diagrammet for opplysningsarbeid i 2001 er kun midler fra kollektiv omsetningsavgift i hagebruk tatt med. 
I tillegg har SLF utbetalt 7,5 mill. kroner til opplysningsarbeid om frukt, grønnsaker og potet i regi av OFG 
fra underpost 77.15, kvalitets- og salgsfremmende tiltak, i statsregnskapet.
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Jordbruksavtalen

Avsetningstiltak

Avsetningstiltakene ble administrert av Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) i 2001.
Markedsreguleringen finansiert over jordbruksavtalen gjelder epler og matpoteter.

Omsetningsrådet har vedtatt følgende forskrifter for anvendelse av markedsregulerende tiltak i hagebrukssektoren:
• Forskrift for tilskudd til reguleringslagring for epler 
• Forskrift for billigsalgsaksjoner for epler 
• Forskrift for nedskrivingstilskudd ved levering til fabrikk av epler 
• Forskrift om avsetningstiltak  for matpoteter

Omsetningsrådet vedtok forskrift om avsetningstiltak for matpoteter 26.10.2001. Forskriften avløser retningslinjer
for anvendelse av avsetningsmidler for matpoteter som ble fastsatt av Omsetningsrådet 4. oktober 1977. De tre
førstnevnte forskrifter vedtas for ett år av gangen.

Arbeidsutvalget vedtok 27.09.2001 å iverksette reguleringslagring av inntil 2.500 tonn epler for inneværende
sesong. Det ble senere bevilget kr 356 275 til reguleringslagring av 1 100 tonn epler.  Til fabrikkleveranse av 
epler kl. I. for sesongen ble det bevilget kr 63 764 (48 tonn).

Prisnedskriving av potetsprit

For 2001 disponerte Omsetningsrådet i alt 18,5 mill. kroner til prisnedskriving av sprit.

Det er anvendt en prisnedskrivingssats på kr 7 pr. liter sprit og en sats på kr 3 pr. liter rektifisert sprit levert til
Arcus produkter AS i 2001.

Ved jordbruksoppgjøret 1999/2000 ble det bestemt at en innenfor avsetningen til prisnedskriving av potetsprit på
18,5 mill. kroner kunne omdisponere inntil 3 mill. kroner til kompensasjon for ekstra kostnader knyttet til lagring
av sprit og potetmel i 2001. Med bakgrunn i denne bestemmelsen bevilget Arbeidsutvalget 03.04.02 kr 905 455
(gjenværende midler av 18,5 mill. kroner) til kompensasjon for ekstra  kostnader knyttet til lagring av sprit og
potetmel i sesongen 2000/2001.

Utgifter til markedsregulering som er belastet regnskapet 2001 (jordbruksavtalens pkt. 4.2):

Sum kr

Reguleringslagring av epler 356.275

Levering av epler til fabrikk 63.764

Lagerkompensasjon til HOFF for 2000/2001 905.455

Prisnedskriving av potetsprit 12.349.372

Rektifisering av potetsprit 5.245.173

Administrasjon 244.463

Sum 19.164.502
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Midler fra omsetningsavgiften 
til pelsdyrsektoren

Omsetningsavgiften

Omsetningsavgiften på pelsdyrskinn har i 2001 vært 1,75 % av salgsbeløpet. Det er i 2001 bokført innbetalt 6,5
mill. kroner i avgift. Til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet ved Norges Pelsdyralslag er det anvendt 5,6 mill
kroner. Fondet av omsetningsavgiften på pelsdyrskinn var pr. 31.12.2000 på 0,9 mill. kroner. Fondet økte i 2001
med kr 0,8 mil kroner.

Det er kun en del (i 2001 ca. 27 %) av Norges Pelsdyralslags totale kostnader på 20 686 000 kroner som dekkes
gjennom omsetningsavgiften. Midlene fra omsetningsavgiften er bl.a. brukt til delvis dekning av kostnadene ved
pelsdyrkontrollen, laboratoriedrift, produksjonsveiledning og ulike utviklingsprosjekter.

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Reklame og salgsfremmende tiltak Kr 1 500 000

Faglig virksomhet/rådgivning

Avlsarbeid ” 1 050 000

Laboratoriedrift ” 800 000

Helse- og dyrevelferd ” 200 000

Produksjonsveiledning/opplysningsvirksomhet ” 1 500 000

Forskning og utvikling ” 330 000

Ledelse ” 200 000

Sum kr 5 580 000

Diagrammet nedenfor viser utviklingen av bruken av omsetningsmidler til faglige tiltak i perioden 1997–2001.
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Fra saksbehandlingen

Jordbruksoppgjøret 2001

Ved jordbruksoppgjøret 2001 bestemte avtalepartene følgende fordeling av midlene til avsetningstiltak:

Tiltak Bevilgning 2001, Forslag 2002,
mill. kroner mill. kroner

Kollektiv dekning av omsetningsavgift for frukt, bær og grønnsaker 15,4 10,0

Frukt og grønt i skolen 10.0 10,0

Avsetningstiltak hagebruk 8,0 3,9

Skolemelkordningen 10,0 10,0

Kadaverhåndtering 5,0 5,0

Prisnedskriving av potetsprit * 16,5 18,5

Produsentsammenslutninger 1,0 1,0

Økologisk jordbruk: avslutning av eldre prosjekter 0,5

Tilskudd til kadaverhandtering i Nord-Norge 8,0 -

SUM 74,4 58,4
* I tillegg ble det i 2000 forskuttert 2 mill. kroner for 2001 slik at det også dette år disponeres 18,5 mill. kroner til formålet.

Avsetningstiltak hagebruk og potet
Det ble ved jordbruksoppgjøret bestemt at ikke anvendte midler innenfor bevilgningsrammen over 
delordningene avsetningstiltak hagebruk og potet og kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk i sin 
helhet skulle tilføres fondet for omsetningsavgift hagebruk. Det kan slik bygges opp en fondskapital som 
i enkelte år er tilstrekkelig til å gjennomføre ekstraordinære avsetningstiltak på epler og potet.

Kadaverhåndtering
Bevilgningen til kadaverhåndtering var i 2001 på 5 mill. kroner. Forskriften for ordningen ble endret til også 
å omfatte utrangerte verpehøns i Nord-Norge med virkning fra 26.10.2001.

I jordbruksavtalen 2001/02 ble det avsatt 8 mill. kroner til et destruksjonsanlegg i Nord-Norge. Midlene 
er ikke benyttet i 2001 da anlegget er under planlegging og er planlagt ferdigstilt i årsskiftet 2002/03, 
slik at bevilgningen overføres til 2002.

Produsentsammenslutninger
Ved jordbruksoppgjøret i 1999 ble det for første gang avsatt 1 mill. kroner til produsentsammenslutninger for 
potet- og grønnsakprodusenter i Nord-Norge i 2000. Ordningen ble utvidet til å gjelde hele landet i 2001. 
Nytt regelverk som er tilpasset denne utvidelsen ble vedtatt i november 2000. I 2000 og 2001 var det 
henholdsvis 17 og 16 produsentsammenslutninger som søkte om midler. For 2002 mottok Statens landbruks-
forvaltning 14 søknader.
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Ny markedsordning for korn

1. juli 2001 ble det iverksatt ny markedsordning for korn. Statens kjøpeplikt på korn til faste priser ble opphevet
og erstattet med målpriser i jordbruksavtalen. Importvernet ble samtidig lagt om fra et rent tollbasert system 
til et tollbasert system med tollkvoter som fordeles ved auksjon. Pris- og markedsreguleringsansvaret ble lagt 
til Norske Felleskjøp. 

Fra 1. juli 2001 ble markedsreguleringsvirksomheten med hjemmel i ”Forskrift om prissystemet for korn, mel 
og kraftfor” og ”retningslinjer om markedsregulering av norskprodusert korn og oljefrø” fastsatt av
Landbruksdepartementet 23.05.2001, finansiert ved et trekk i kornpris til produsent. Pristrekkordningen ble 
administrert av Statens landbruksforvaltning.

Med virkning fra 01.01.2002 ble korn lagt inn under omsetningsloven. Omsetningsrådet gjorde i denne 
forbindelse vedtak om å foreslå for Landbruksdepartementet at omsetningsavgiften for korn og oljefrø 
fastsettes til 1 øre pr. kg for perioden 1. januar–30. juni 2002. Beløpet tilsvarer det pristrekk Statens 
landbruksforvaltning på basis av forslag fra markedsregulator hadde fastsatt med virkning fra 01.07.2001 
da den nye markedsordningen for korn trådte i kraft. Landbruksdepartementet ga sin tilslutning til forslaget.

Korreksjon av eksportoppgaver for smør og hvitost for perioden 01.07.97-30.06.00

Synnøve Finden ASA tok 07.02.2000 opp spørsmålet om for mye utbetalt kompensasjon ved eksport av hvitost
med utgangspunkt i prisgrunnlaget i prisutjevningensordningen for melk.

25.09.2000 fattet Arbeidsutvalget vedtak om å korrigere tidligere godkjente oppgaver for reguleringseksport 
av hvitost for perioden 01.01.1998-31.03.2000. Det innebar at kr 23 542 146 ble trukket inn fra Tine Norske
Meierier BA og godskrevet fondet for omsetningsavgift på melk.  Grunnlaget for dette vedtaket var at det 
i prisutjevningen og i markedsreguleringen i denne perioden hadde vært benyttet ulikt rabattnivå. Etter ønske 
fra Tilsynsutvalget ble Arbeidsutvalgets vedtak lagt fram for Omsetningsrådet 29.11.2000, som sluttet seg til
Arbeidsutvalgets vedtak.

28.02.2001 fattet Landbruksdepartementet vedtak i klager fra Synnøve Finden ASA og Tine Norske Meierier BA
over satsfastsettingen i prisutjevningensordningen  som innebærer justeringer av råvareverdier for modnede oster
til industri i perioden 01.07.1997-30.06.2000. Landbruksdepartementets vedtak 28.02.2001 ble lagt fram for
Omsetningsrådet 25.04.2001. Omsetningsrådet sluttet seg til forslaget fra Statens landbruksforvaltning om 
å vurdere konsekvensene av dette for Omsetningsrådets ordninger og eventuelt legge dette fram som sak for
Arbeidsutvalget.

27.04.2001 påklaget Synnøve Finden ASA vedtaket av 29.11.2000 om korrigering av eksportoppgaver for hvitost.
Statens landbruksforvaltning besluttet å først ta stilling til det materielle innholdet i klagen og så vurdere 
klagens formelle grunnlag, da en langt på vei hadde avsluttet vurderingene av klagens innhold, mens spørsmålet
om klagerett måtte vurderes nærmere.

Det materielle innholdet i klagen ble behandlet av Omsetningsrådet 26.10.2001.  Omsetningsrådet vedtok at 
oppgavene over leveringer av hvitost til eksport for perioden 2. halvår 1997, 1998, 1999 og for 1. halvår 2000
skulle korrigeres som følge av Landbruksdepartementets vedtak av 28.02.2001 om prisutjevningensordningen, 
og at kr 175 844 963 skulle tilbakebetales fra Tine Norske Meierier BA til fondet for omsetningsavgift for melk.

Premissene for dette vedtaket er sammenhengen mellom markedsreguleringen og prisutjevningen for melk. 
Det ble således lagt til grunn samme beregnede pris i begge ordningene. Korreksjonsbeløpet er en direkte 
konsekvens av  Landbruksdepartementets vedtak av 28.02.2001 om justeringer av råvareverdier for modnede
oster til industri.

Gjennom vedtaket om tilbakebetaling vil fondet ved utgangen av året være 176 mill. kroner større enn hva som
opprinnelig var prognosert. Omsetningsrådet vedtok derfor 28. november at fondet for omsetningsavgiften på



Omsetningsrådet  Årsmelding og regnskap 2001 27

melk skulle reduseres tilsvarende gjennom en reduksjon av omsetningsavgiften på melk for 2002. I samme møte
foreslo Omsetningsrådet overfor Landbruksdepartementet en omsetningsavgift på melk for 2002 på 1 øre pr. liter
melk. Dette forslaget ble vedtatt av Landbruksdepartementet. 

Arbeidsutvalget vedtok 28.11.2001 en plan for tilbakebetalingen fra Tine Norske Meierier til fondet for omset-
ningsavgift på melk.  

Omsetningsrådet behandlet 3. april 2002 spørsmålet om hvorvidt Synnøve Finden ASA kan sies å ha rettslig 
klageinteresse i denne saken. Omsetningsrådet konkluderte med at Synnøve Finden ASA hadde klagerett 
i denne spesielle saken.

Reduksjon av omsetningsavgiften på melk i 2001

Landbruksdepartementet vedtok i desember, etter forslag fra Omsetningsrådet, at omsetningsavgiften for melk i
2001 skulle reduseres med 6 øre pr. liter ku- og geitemelk levert i 2001. Bakgrunnen for dette var mindre kostna-
der til markedsregulering enn opprinnelig prognosert.  Årsaken var redusert eksport og at det ikke ble søkt om
prisnedskrivning av skummetmelkpulver til fôr. 

Omsetningsavgiften skal i størst mulig grad reflektere kostnadene til markedsregulering det aktuelle året.  For å
unngå at fondet skulle bli unødig stort ble det foreslått en reduksjon på 6 øre pr. liter.  Dette  tilsvarer ca. 92
mill. kroner. Tine Norske Meierier BA og Q-meieriene ble pålagt å utbetale den reduserte avgiften til produsen-
tene i  samsvar med mengde levert melk i 2001.

Arbeidet med endring av omsetningsloven 

Landbruksdepartementet sendte i juli ut et  høringsnotat om utviding av Omsetningsrådet med et medlem fra
den landbruksbaserte industrien utenfor samvirket, et medlem fra Norsk Landbrukssamvirke, et medlem fra
Norske Felleskjøp og et medlem Norkorn, totalt 4 medlemmer.

Bakgrunnen for dette var:
- St.meld. nr 19 (1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon der det blir foreslått å utvide

Omsetningsrådet med et medlem fra den landbruksbaserte industrien utenfor samvirket og et medlem fra
Norsk Landbrukssamvirke

- at markedsreguleringen i kornsektoren skulle hjemles i omsetningsloven og legges under Omsetningsrådets
ansvarsområde i løpet av 2002.

Arbeidsutvalget i Omsetningsrådet sa i sin høringsuttalelse at det er unødvendig å utvide rådet i så stor grad som
det Landbruksdepartementet foreslår. Arbeidsutvalget ba om at Landbruksdepartementet vurderte en begrensing
av rådet til 17 medlemmer, slik Stortinget har forutsatt i St.meld. nr 19 (1999-2000), men sa også at det var
grunnlag for å vurdere en ytterligere avgrensning.

Departementet sa seg enig i at rådet ved en utvidelse til 19 medlemmer ville bli stort, og sa videre at det 
bør foretas en bred gjennomgang av rådets sammensetning med sikte på å redusere antall medlemmer.

I henhold til Ot.prp. nr. 22 (2001-2002) av 16.11.01 ble omsetningsloven endret med virkning fra 01.01.02. 
De viktigste endringene var:
- korn og oljefrø blir inkludert i formålsparagrafen slik at den nye markedsordningen for korn blir finansiert

gjennom omsetningsavgift og legges inn under virkeområdet til omsetningsloven
- Omsetningsrådet utvides med totalt 4 medlemmer fra følgende organisasjoner:

- Norsk landbrukssamvirke
- en felles representant for Kjøttbransjens Landsforbund, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund,

Fjørfebransjens Landsforening og Meieribransjens Landsforbund
- Norske Felleskjøp
- Norkorn
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Endring av retningslinjene for markedsreguleringstiltak i fjørfesektoren

Omsetningsrådet vedtok 25.04.2001 flere oppdateringer/endringer av retningslinjene for markedsregulering 
i fjørfesektoren. Den viktigste endringen var at tilskudd til suppleringsleveranser av egg og fjørfekjøtt ikke 
lenger skulle inngå i markedsreguleringstiltakene det kunne bevilges tilskudd til. 

Hovedbegrunnelsen for å fjerne tiltaket er strukturelle endringer både i handelen og hos markedsregulator.
Markedsregulator er i dag organisert som et konsern. Dette betyr at når varestrømmen går fra et overskudds- 
til et underskuddsområde skifter ikke lenger varene eier, og hele landet blir forsynt gjennom en samordnet 
logistikk. Detaljhandelen er også vesentlig endret ved at det i dag er 4 landsdekkende kjeder som gjennom 
integrasjon med grossistleddet og sitt butikknett sørger for forsyninger til hele landet til en noenlunde ens pris.
Det å ta ut supplering fra retningslinjene berører ikke prinsippet om markedsregulators forsyningsplikt.
Kompensasjon for det merarbeidet som markedsregulator har som sin del av forsyningsplikten inngår fra 
juli 2001 i administrasjonsgodtgjørelsen.
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Budsjetter for bruk av omsetningsavgiften på melk, kjøtt, egg og 
fjørfekjøtt, grønnsaker, frukt og jordbær og pelsdyrskinn for 2002

Budsjettforslagene for anvendelse av midler fra omsetningsavgiften i 2002 ble behandlet av 
Omsetningsrådet 28.11.2001. Tilskudd på 3,47 mill. kroner til driften av Matmerk er inkludert 
i summene for opplysningsvirksomhet.

Melk:
Faglig virksomhet kr 8 540 000
Opplysningsvirksomhet “ 4 700 000
Sum kr 13 240 000

Kjøtt:
Faglig virksomhet kr 53 837 000
Opplysningsvirksomhet “ 54 715 000
Sum kr 108 552 000

Egg og fjørfekjøtt:
Faglig virksomhet kr 8 197 000
Opplysningsvirksomhet “ 20 619 730
Sum kr 28 816 730

Grønnsaker, frukt og jordbær:
Faglig virksomhet kr 1 400 000
Opplysningsvirksomhet “ 8 600 000
Sum kr 10 000 000

Pelsdyrskinn:
Faglig virksomhet kr 5 150 000

Totalt faglige tiltak og opplysningsarbeid kr 165 758 730
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Regnskap for omsetningsavgiftene

RESULTATREGNSKAP Spesifikasjon 2001 2000
(hele tusen) i noter

Mottatte omsetningsavgifter og bevilgninger

Mottatte omsetningsavgifter 1 460 055 778 760

Avsetningstiltak 280 494 463 715
Tilbakeført avsetningstiltak melk -175 845 0
Faglige tiltak og opplysningsarbeid 145 871 151 015
Andre bevilgninger 2 14 605 13 473

Sum bevilgninger 1 265 125 628 203

Disponible omsetningsavgiftsmidler 194 930 150 557

Netto administrasjonskostnader 
belastet omsetningsavgiftene 1 og 3 7 466 6 245

Finansinntekter 1 23 132 14 654

Årsresultat overført til (fra) fondskapital 1 210 596 158 966
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Regnskap for omsetningsavgiftene

BALANSE PR 31.12 Spesifikasjon 2001 2000
(hele tusen) i noter

Eiendeler

Omløpsmidler

Forskutterte midler 4 149 816 21 284
Driftskredittlån 5 133 000 61 800
Utestående avgifter 6 71 267 177 717
Andre fordringer 0 822
Periodisering renter mv 0 0
Kontanter og bankinnskudd 273 165 175 310

Sum omløpsmidler 627 248 436 933

Sum eiendeler 627 248 436 933

Gjeld og fondskapital

Fondskapital 1 610 938 400 342

Kortsiktig gjeld

Bevilgede, ikke utbetalte midler 7 9 001 35 234
Skyldige offentlige avgifter, skattetrekk mv 0 139
Annen kortsiktig gjeld 8 7 309 1 040
Periodisering renter 0 178

Sum kortsiktig gjeld 16 310 36 591

Sum gjeld og fondskapital 627 248 436 933

Oslo, 31. desember 2001
24. mai 2002
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Noter til regnskap for omsetningsavgiftene

Prinsipper

Avgiftene resultatføres etter hvert som de mottas fra produsenter, omsetningsleddene og det offentlige.
Opptjente, men ikke innbetalte avgifter pr. 31.12. er tatt med i regnskapet.
Samme prinsipp er anvendt for 2000, og således er resultattallene sammenlignbare.

Bevilgningene resultatføres etter hvert som de er behandlet i Omsetningsrådets organer. Vedtak som er gjort 
i 2002 og som gjelder avgiftsmessige forhold for 2001 er også resultatført. Dette innebærer at det i balansen
fremkommer en post for bevilgede ikke utbetalte midler. Tilsvarende kan enkelte organisasjoner ha mottatt 
forskudd på avgiftsmidler.

Netto administrative kostnader fordeles på fondskapitalen til den enkelte sektor iht til vedtak i Arbeidsutvalget
20.03.98.  Direkte henførbare kostnader fordeles direkte. Renteinntekter beregnes og fordeles til fondskapitalen
med utgangspunkt i hva som til enhver tid er innestående midler.

Note 1 - fondskapital for omsetningsavgiftene*) pr  31.12.01 og årets endring

Fonds- Mottatte Bevilg- Rente- Inndekn. Endring Fonds-
Sektor kapital omsetn. ninger inntekter adm. i fonds- kapital

01.01.01 avgifter kostn. kapital 31.12.01

Kjøtt 291 108 184 740 -178 822 17 030 -2 322 20 626 311 734

Egg 18 719 39 702 -38 602 903 -1 525 478 19 197

Fjørfekjøtt 1 839 26 190 -24 531 108 -918 849 2 688

Melk 84 477 180 346 1) -2 168 3) 4 563 -1 647 181 094 265 571

Pelsdyrskinn 709 6 509 -5 580 171 -305 794 1 503

Hagebruk 3 490 22 569 2) -15 422 357 -750 6 754 10 244 4)

Sum 400 342 460 055 -265 125 5) 23 132 -7 466 210 596 610 938

1)inkl overproduksjonsavgift på 40,1 mill. kroner, og fratrukket tilbakebetaling av omsetningsavgift
på 92,2 mill. kroner

2)inkl. 7,2 mill. kroner til avsetningstiltak
3)inkl. tilbakeføring av 175,8 mill. kroner
4)hvorav 6,7 mill. kroner gjelder avsetningstiltak grønt
5)ekskl. eventuelle ekstra kostnader i 2. halvår 2001 som følge av endringer i lov om merverdiavgift

2001 2000
Note 2 - andre bevilgninger
Finansiering av Landbrukets Priscentral (hagebruk mv) 0 194
Produsentrettet tiltak i grøntsektoren 1 216 1 091
Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker 12 969 12 188
Avsetningstiltak i grøntsektoren 420 0
Sum 14 605 13 473
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2001 2000
Note 3 - Administrasjonskostnader
Administrasjonskostnader 2001 7 337
Ekstraordinære kostnader, gammelt arkiv mv. 129
Sum administrasjonskostnader 7 466 6 245

Note 4 - forskutterte midler
Norsk Kjøttsamvirke BA 0 21 265
A.L Gartnerhallen 0 7
Tine Norske Meierier BA 149 632 0
Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker 31 12
Tilbakeført bevilgning svinehold 28 0
GPS 125 0
Sum 149 816 21 284

Note 5  -  driftskredittlån
Norsk Kjøttsamvirke BA 133 000 42 000
Prior Norge 0 12 000
Prisutjevningsordningen for melk 0 7 800
Sum 133 000 61 800

Note 6 - utestående avgifter
Leveranseregisteret - avgift på kjøtt 28 700 92 548
Leveranseregisteret - avgift på fjørfekjøtt 7 688 5 730
Tine Norske Meierier BA - avgifter på melk 32 143 74 020
Andre utestående avgifter på melk 151 1 072
Norges Pelsdyralslag - avgift på pelsdyrskinn 292 237
Utestående avgift på egg 2 293 4 101
Utestående avgift på leieslakt 0 9
Sum 71 267 177 717

Note 7 - bevilgede, ikke utbetalte midler
Norsk Kjøttsamvirke BA 3 211 0
Prior Norge 3 402 5 344
Tine Norske Meierier BA 0 29 817
Norges Pelsdyralslag 2 280 0
Andre 108 73
Sum 9 001 35 234

Note 8 - annen kortsiktig gjeld
Forskningsavgift og næringsmiddelavgift for 4. kv. 2001 6 664
Produsentrettet rådgivning i grøntsektoren 501
Tilbakebetalt tilskudd svineproduksjon, ikke bevilget 144
Sum 7 309
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Regnskap for midler fra jordbruksavtalen

RESULTATREGNSKAP Spesifikasjon 2001 2000
(hele tusen) i note

Overføringer og tilbakeføringer

Overføring av jordbruksavtalemidler
70-11 Avsetningstiltak, mottatt fra Landbruksdepartementet (LD) 0 29 378
70-11 Tilbakebetalt  via Statens landbruksforvaltning (SLF) 0 -304
70-11 Overført fra SLF 52 239 32 245
77-15 Opplysningsarbeid frukt og grønt fra LD 0 2 750

Omdisponerte tilbakeførte midler fra reguleringsanlegg 8 000 0
Tilbakeførte bevilgninger til reguleringsanlegg

1 0 2 769
Tilbakeførte bevilgninger til økologiske produkter 28 162

Sum overføringer og tilbakeføringer 60 267 67 000

Tilskudd mv
Markedsregulering
Avsetningstiltak 2 56 322 65 811
Tilskudd opplysningsarbeid frukt og grønnsaker 0 2 750
Reduksjon tilbakeført bevilgning reguleringsanlegg 111 0
Midler bevilget av tilbakeførte bevilgninger til økologiske produkter 28 162

Sum markedsregulering 56 461 68 723

Administrasjonskostnader belastet avsetningstiltak 0 500

Sum administrasjonskostnader 0 500

Avsatt tilbakeførte midler reguleringsanlegg 7 -111 2 769
Avsatt tilbakeførte midler økologiske produkter 0 0

Sum avsatte tilbakeførte midler inneværende år -111 2 769

Sum tilskudd, administrasjon og avsetninger 56 350 71 992

Endring i bevilgede, ikke overførte midler fra Jordbruksavtalen 3 917 -4 992
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Regnskap for midler fra jordbruksavtalen

BALANSE PR 31.12 Spesifikasjon 2001 2000
(hele tusen) i noter

Eiendeler

Omløpsmidler

Bevilgede, ikke overførte midler (saldering) 5 791 5 028
Forskutterte midler 3 761 2 330
Utestående tilbakebetaling reguleringsanlegg 8 335 2 769
Bankinnskudd 2 665 8 200

0 0
Sum omløpsmidler 4 552 18 327

Sum eiendeler 4 552 18 327

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Mellomværende 638 496
Bevilgede, ikke utbetalte midler
Avsetningstiltak 4 1 523 6 708
Økologiske produkter mv. 0 273

Sum kortsiktig gjeld 2 161 7 477

Reguleringsanlegg, tilbakeførte midler - rest 7 2 362 10 473
Økologiske produkter, tilbakeførte midler - rest 6 30 377
Sum tilbakeførte midler 2 392 10 850

Sum gjeld og tilbakeførte midler 4 552 18 327

Oslo, 31. desember 2001
24. mai 2002
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Noter til regnskap for midler 
fra jordbruksavtalen

Prinsipper

Omsetningsrådet forvalter midler i hht jordbruksavtalen på vegne av Landbruksdepartementet
og resultatfører overføringene til avsetningstiltak etterhvert som de utbetales fra Statens landbruksforvaltning.

Alle bevilgninger for 2001 er tatt med i regnskapet, også de bevilgninger som er foretatt i 2002 
men som gjelder 2001.

I enkelte tilfeller kan det oppstå forskjeller mellom a konto utbetalinger og bevilgninger.
Dette kommer til uttrykk i regnskapet som forskutterte midler eller  bevilgede ikke utbetalte midler.

Differansen mellom tilbakeførte og bevilgede ikke utbetalte midler som forpliktelse og bankinnskudd 
og forskutterte midler som eiendeler, fremtrer som en fordring eller gjeld i forhold til jordbruksavtalemidler.

2001 2000
Note 1 - tilbakeførte bevilgninger til reguleringsanlegg
Grønnsaker mv 0 2 769
Fjørfesektoren 0 0
Sum 0 2 769

Note 2 - avsetningstiltak
Kjøtt 0 5 775
Kadaverhåndtering 4 883 3 755
Melk og melkeprodukter 10 000 10 000
Hagebrukssektoren 7 539 6 061
Kollektiv dekning av omsetningsavgift for hagebruksprodukter 15 400 15 000
OFG frukt og grønt i skolen 0 3 500
Økologiske produkter 0 50
Prisnedskriving potetsprit og lagerkompensasjon 18 500 21 670
Sum 56 322 65 811

Note 3 - forskutterte midler - avsetningstiltak
Produsentsammenslutninger 727
Andre avsetningstiltak i grøntsektoren 34
Norske Potetindustrier 0 2 330
Sum 761 2 330

Note 4 - bevilgede, ikke utbetalte midler - avsetningstiltak
Norske Potetindustrier 0 0
Fraktkontoret for slakt, kadaverhåndtering 1 523 0
A.L. Gartnerhallen 0 156
Norsk Kjøttsamvirke BA 0 5 937
Produsentsammenslutninger 0 218
Andre avsetningstiltak i grøntsektoren 0 397
Sum 1 523 6 708
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2001 2000
Note 5 - mellomværende jordbruksavtalemidler
Forskutterte midler 01.01. 5 028 36
Overføring av tilbakeførte bevilgning økologiske produkter -320 0
Bevilgede, ikke mottatte midler 01.01., markedsreguleringen 4 708 36
Øking/reduksjon i år -3 917 4 992

Bevilgede, ikke mottatte midler 31.12. 791 5 028

Note 6 - økologiske og nye produkter, tilbakeførte midler
Saldo tilbakeførte bevilgninger pr 01.01. 377 377
Tilbakeført bevilgning i år -320 162
Bevilget av tilbakeført bevilgning i år -28 -162

Rest tilbakeførte bevilgninger, økologiske og nye produkter 30 377

Note 7 - endring i tilbakeførte midler reguleringsanlegg
Tilbakeførte midler 01.01. 10 473 7 704
Avsatt tilbakeførte midler i år -111 2 769
Herav omdisponert til kadaverhåndteringsanlegg NN -8 000 0

Tilbakeførte midler 31.12. 2 362 10 473

Tilbakeførte midler er fordelt slik:
Norsk Kjøttsamvirke BA 0 0
A.L Gartnerhallen 2 127 4 019
Prior Norge 0 6 219
Udisponert 235 235

Sum 2 362 10 473

Note 8 - Utestående tilbakebetaling reguleringsanlegg
A.L. Gartnerhallen 335 2 769



Til Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet.

REVISJONSBERETNING FOR 2001

Vi har revidert årsregnskapet for Omsetningsrådet for regnskapsåret 2001. Regnskapet for 
omsetningsavgiftene viser et årsoverskudd i avgiftene på TNOK 210.596 som er tilført 
fondskapitalen. Regnskapet for avsetningsmidlene etter Jordbruksavtalen er gjort opp med en 
overdekning på TNOK 3.917 som er ført som reduksjon av tilgodehavende på 
Landbruksdepartementet. De to regnskapene består begge av resultatregnskap, balanse og 
noteopplysninger. Årsregnskapet er avgitt av medlemmene av Omsetningsrådet og med bistand fra 
Statens Landbruksforvaltning som sekretariat. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige 
forhold i henhold til revisorlovens krav.

Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God 
revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at 
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler 
av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede 
regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og 
presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en
gjennomgåelse av virksomhetens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll systemer. Vi 
mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for den økonomiske 

stillingen 31. desember 2001 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i 
overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge,

• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnsapsskikk i Norge.
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Vedlegg
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Oversikt over forskrifter vedrørende 
markedsreguleringen under Omsetningsrådet 

Forskriftens tittel Fastsatt Sist endret

Forskrift om innkreving av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift 20.12.96 14.12.01

Forskrift om bevilgninger til reguleringstiltak innenfor melkesektoren 28.11.96 26.10.01

Forskrift om markedsregulators forsyningsplikt innenfor melkesektoren 22.04.97 26.10.01

Forskrift om markedsregulators forsyningsplikt på råmelk 13.05.97 26.10.01

Forskrift om  markedsregulators mottaksplikt innenfor melkesektoren 13.05.97 26.10.01

Forskrift – liste for definisjon av reguleringsvare 13.05.97 26.10.01

Forskrift om markedsregulators mottaksplikt for smør (evt. fløte etter avtale) 13.05.97 26.10.01

Forskrift om gjennomføring av skulemjølkordninga 13.05.97 26.10.01

Forskrift om prisnedskrivning ved salg av melkefett i form 
av smørolje til margarinindustrien 28.11.96 26.10.01

Forskrift om forretningsmessig lagringsperiode 24.04.98 26.10.01

Forskrift om dekning av transportkostnader ved 
reguleringsproduksjon av meieriprodukter 27.11.98 26.10.01

Forskrift om bevilgninger til markedsreguleringstiltak innenfor fjørfesektoren 30.11.93 26.10.01

Forskrift om priskompensasjon for skilleprodukter 
og praktisering av Prior Norges kjøpeplikt på norskprodusert eggehvite 29.06.93 26.10.01

Forskrift om godkjente eggpakkeriers adgang til 
å levere overskuddsegg til Prior Norge 08.06.95 26.10.01

Forskrift om private fjørfeslakteriers medvirkning ved billigsalg av fjørfekjøtt 30.11.93 26.10.01

Forskrift om tilskott til frivillig førtidsslakting av høns i 2001 14.11.00 26.10.01

Forskrift om bevilgninger til reguleringstiltak innenfor kjøttsektoren 14.03.96 26.10.01

Forskrift - liste for definisjon av reguleringsvare i kjøttsektoren 25.09.00 26.10.01

Forskrift om tilskudd til håndtering av kadaver i hele landet 
og utrangerte verpehøns i Nordland, Troms og Finnmark 09.09.99 27.09.01

Regler for førtidsslakting av storfe klassifisert som kalv og mellomkalv 23.08.99

Regler for tilskudd til kvalitetsproduksjon av mellomkalv 20.09.99 21.02.00

Forskrift om anvendelse av midler avsatt under jordbruksavtalen 
til avsetningstiltak for honning 23.09.93 26.10.01

Forskrift om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften 
til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. 25.09.91 26.10.01

Forskrift om tilskot til produsentretta rådgjeving i grøntsektoren 05.06.97 26.10.01

Forskrift om tilbakebetaling av tilskudd bevilget til reguleringsanlegg 21.05.79 26.10.01

Retningslinjer for omsetningsfremmande tiltak 
for økologiske produkt og nisjeprodukt 06.06.96
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