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Omsetningsrådet og markedsreguleringen 

Omsetningsloven

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

Omsetningsloven i sin opprinnelige form ble vedtatt i 1930. Bakgrunnen var den nasjonale og internasjonale
overproduksjonskrisen i jordbruket mot slutten av 1920-årene. Dagens lov er av 10. juli 1936 med endringer,
senest 01.01.2002.

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

Loven angir at det skal etableres et råd – Omsetningsrådet - til å kreve inn og forvalte midlene. 

Samvirkeorganisasjonene i landbruket er tildelt den utøvende rollen som markedsregulator innenfor hoved-
produksjonene, med unntak av hagebrukssektoren. 

Formålet med markedsreguleringen

De viktigste målsetningene for markedsreguleringen slik de er formulert i St.meld. nr. 19 (1999-2000) 
om norsk landbruk og matproduksjon er:

• Mest mulig stabile priser for produsentene, og noenlunde ens priser over hele landet 
• Stabile avsetningsmuligheter for produsentene 
• Stabile forsyninger i alle forbruksområder og til noenlunde ens pris 
• Reguleringen skal bidra til at produsentene oppnår priser mest mulig i samsvar med jordbruksavtalens 

forutsetninger, samtidig som prisen i markedet skal holdes på eller under avtalt nivå, som gjennomsnitt 
for året.

Omsetningsrådet

Omsetningsloven angir at Omsetningsrådet skal ha 19 medlemmer, og hvilke institusjoner og organisasjoner
medlemmene skal representere. Medlemmene, med personlige varamedlemmer, oppnevnes av Landbruks- og
matdepartementet. Loven angir også at rådet skal ha et arbeidsutvalg med 5 medlemmer.

Omsetningsrådet har følgende hovedoppgaver:

• Administrere markedsregulerende tiltak som har til hensikt å tilpasse tilbudet av landbruksvarer 
til etterspørselen til enhver tid og i alle deler av landet

• Føre kontroll med at samvirkeorganisasjonene, som er tildelt rollen som utøvende markedsregulator, 
følger opp forskrifter og vedtak fra Omsetningsrådet

• Kreve inn omsetningsavgift
• Fremme faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for landbruksvarer ved bruk av midler fra omsetnings-

avgiftene. Slike tiltak kan være rettet mot produsent, næringsmiddelindustri, varehandel eller forbruker 
• Administrere andre tilskuddsordninger over statsbudsjettet innenfor Omsetningsrådets arbeidsområde 

på vegne av Landbruks- og matdepartementet.  

Omsetningsrådet har i 2004 hatt følgende sammensetning:
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Medlemmer:

Oppnevningsperiode

Ottar Befring Landbruks- og matdepartementet, leder 2004/2008

Steinar Hauge Moderniseringsdepartementet, nestleder 2004/2008

Bjarne Undheim Norges Bondelag 2004/2008  

Geir Grosberg Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2002/2006

Harald Mork Gilde Norsk Kjøtt BA 2004/2008

Jostein Frøyland Tine BA 2004/2008

Lars Eivind Haartveit (1. jan.-30. juni) Handels- og servicenæringens 2004/2008
Mona Søyland (1. juli-30. des.) hovedorganisasjon

Stine Wohl Sem Forbrukerrådet 2004/2008

Per Odd Gjestvang A.L Gartnerhallen 2004/2008

Gabriel Joa (1. jan.-29. juni) Prior Norge BA 2002/2006
Rune H. Haram (30. juni-31. des.)

Jørand Ødegård Lunde Norges Pelsdyralslag 2002/2006

Grete Andreassen Norsk nærings- og nytelsesmiddel- 2002/2006
arbeiderforbund

Øyvind Bergstrøm Coop Norge 2002/2006

Ole Festad Lund Hoff Norske Potetindustrier 2002/2006

Elisabeth Varland Barne- og familiedepartementet 2002/2006

Kjøttbransjens Landsforbund
Dag Henning Reksnes Fjørfebransjens Landsforening 2002/2006

Meieribransjens Landsforbund
Norges Frukt- og grønnsaksgrossisters Forbund

Steinar Dvergsdal (1. jan.-25. febr.) Norsk Landbrukssamvirke 2002/2006
Wenche Lyngholm (26. febr.-31. des.)

Inger Skjerve Bjartnes (1. jan.-30. juni) Norske Felleskjøp BA 2004/2008
Marthe Styve Holte (1. juli-31. des.)

Lina Mogstad Norkorn 2004/2008



Varamedlemmer:

Idun Christie (1. jan.-30. juni) Landbruks- og matdepartementet 2004/2008
Anne Kathrine Fossum (1. juli-31. des.)

Helge Aske (1. jan.-30. juni) Moderniseringsdepartementet 2004/2008
Anne Moursund Skyberg (1. juli-31. des.)

Harald Milli Norges Bondelag 2004/2008

Knut Sjøvold Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2002/2006

Liv-Julie Wågan Gilde Norsk Kjøtt BA 2004/2008

Kjetil Thu (1. jan.-30. juni) Tine BA 2004/2008 
Hanne Refsholt (1. juli-31. des.)

Ayse Bulak Hagelia (1. jan.-30. juni) Handels- og servicenæringens 2004/2008
Harald Jachwitz Andersen hovedorganisasjon
(1. juli-31. des.)    

Undis Scheslien Forbrukerrådet 2004/2008

Clas Huseby A.L Gartnerhallen 2004/2008

Aud Borge Prior Norge BA 2002/2006

Odd Harald Nordsveen Norges Pelsdyralslag 2002/2006

Johnny Hagen Norsk nærings- og nytelsesmiddel- 2002/2006
arbeiderforbund

Marit Bjerkås Coop Norge 2002/2006

Margrete Hembre Haugum Hoff Norske Potetindustrier 2002/2006

Kjersti Larssen Barne- og familiedepartementet 2002/2006

Kjøttbransjens Landsforbund 
Bent Myrdal Fjørfebransjens Landsforening 2002/2006

Meieribransjens Landsforbund
Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund

Eugen Tømte Norsk Landbrukssamvirke 2002/2006

Ola Jordhøy (1. jan.-30. juni) Norske Felleskjøp BA 2004/2008
Tore Ruud (1. juli-31. des.)

Ola Svennebye Norkorn 2004/2008

Omsetningsrådet består av 19 medlemmer, herav pr. 31.12. en andel på 63 % menn og 37 % kvinner.
Omsetningsrådet har i 2004 hatt 5 møter og behandlet 81 saker.
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Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget har i 2004 hatt følgende sammensetning:

Ottar Befring Landbruks- og matdepartementet, leder 2004/2008

Steinar Hauge Moderniseringsdepartementet, 2004/2008
nestleder

Bjarne Undheim Norges Bondelag 2004/2008

Geir Grosberg Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2002/2006

Harald Mork Omsetningsorganisasjonene 2004/2008

Arbeidsutvalget har i 2004 hatt 13 møter og behandlet 170 saker.

Fra venstre: Nina Strømnes Rodem (direktør SLF), Lina Mogstad, Mona Søyland, Ole Festad Lund, Stine Wohl Sem, Steinar
Hauge (nestleder), Marthe Styve Holte, Johnny Hagen (vara), Per Odd Gjestvang, Ottar Befring (leder), Bjarne Undheim,
Jostein Frøyland, Rune H. Haram, Harald Mork, Øyvind Bergstrøm, Dag Henning Reksnes, Wenche Lyngholm, Ola Christian
Rygh (adm.dir SLF), Geir Grosberg. Ikke til stede: Grete Andreassen, Elisabeth Varland og Jørand Ødegård Lunde.



Tilsynsutvalget og revisor

Tilsynsutvalget blir oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet og har i 2004 bestått av:
Lagmann Ola Melheim (leder), fylkesjordsjef Arne Hjulstad, forskningsleder Tone Magnussen og økonomisjef
Anny Beth Hagen. 

Tilsynsutvalget har i samsvar med instruks gitt av Landbruks- og matdepartementet ført kontroll med virksom-
heten og regnskapet til Omsetningsrådet og de organisasjonene som mottar støtte fra omsetningsavgiftene og
jordbruksavtalens midler.

Revisor for årsregnskapet i 2004 har vært Nitschke AS ved statsautorisert revisor Steinar P. Rossow.

Sekretariatet

Omsetningsrådet har ingen tilsatte. Ved samordningen av flere institusjoner under Landbruks- og mat-
departementet fra 01.07.2000 ble sekretariatsfunksjonen for Omsetningsrådet gjort til en statlig oppgave lagt
til Statens landbruksforvaltning (SLF). Virksomhetslederen er den formelle sekretær for rådet, mens den daglige
praktiseringen og utøvelsen av sekretariatsoppgaven er delegert til Avdeling omsetning og markedstiltak.
Kravene som stilles til denne oppgaveutførelsen er de samme som stilles til SLFs øvrige virksomhet. Virksom-
heten forurenser ikke det ytre miljø.
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Omsetningsavgiftene i 2004

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

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

Avgiftene kan bli endret gjennom året dersom markedssituasjonen har endret seg. Vanligvis skjer endringer fra
1. juli. Prosessen er den samme som framstilt over.

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

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

Satsene for omsetningsavgiftene i 2004: Satsene er oppgitt i øre pr. liter/kilo

Maks. 29.12. 01.01. 28.06. 01.07. 02.08. 13.09. 01.11. 27.12.
sats 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Storfe/kalv 200 50 30 100 50

Sau/lam 300 250 130 250 300

Svinekjøtt 250 60 90 150 240

Egg 70

Kylling 60

Kalkun 40

Pelsdyrskinn* 2,25 %

Melk 9 8

Korn (01.07.03-30.06.04) 5 1

Korn (01.07.04-30.06.05) 6 4

Overprod. avgift kumelk 310

Overprod. avgift geitmelk 310

* Satsen for pelsdyrskinn angis i prosent

Satsene fastsatt av Landbruks- og matdepartementet for 2004 var i samsvar med Omsetningsrådets forslag.
Overproduksjonsavgift på melk er en avgift som belastes produsentene for melk produsert utover tildelt kvote.
Midlene fra avgiften føres til fondet for omsetningsavgift på melk. 

Innbetalt avgift  
For de avgiftsbelagte produktene ble det i 2004 bokført kr 511 254 363 i innbetalt omsetningsavgift, jf. note 1 til
regnskap for omsetningsavgiftene. I dette beløpet er medregnet kr 10 000 000 overført fra jordbruksavtalen som
kompensasjon for bortfallet av omsetningsavgift på hagebruksprodukter, samt kr 3 900 000 til avsetningstiltak 
i hagebrukssektoren. Videre er overproduksjonsavgift på melk bokført med kr 73 538 170. Renteinntekter på 
fondene er bokført med kr 7 445 153.

Prior Norge fremmer 
forslag til avgifter

Omsetningsrådet vurderer og
fremmer forslag til avgifter

Landbruks- og matdepartemen-
tet fastsetter endelige avgifter



Sammendrag - Bruken av midler i 2004

Omsetningsrådet forvalter midler fra omsetningsavgiftene, overproduksjonsavgift på melk og midler fra jord-
bruksavtalen. Midlene benyttes til finansiering av avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.  

Avsetningstiltak settes i verk for å utjevne svingninger i produksjon og etterspørsel slik at tilbudet av
landbruksvarer til enhver tid, og i alle deler av landet, samsvarer best mulig med etterspørselen. Formålet med
avsetningstiltakene er i første rekke å sikre stabile priser. Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet har til hensikt
å fremme omsetningen av norske landbruksvarer gjennom kvalitetsfremmende tiltak rettet mot produksjons-
leddene og gjennom kommunikasjon ut mot varehandelen og forbrukerne.    

Sammendraget nedenfor viser forbruket av midler i mill. kroner.

Avsetningstiltak

Oms.avg. J.avtalen Sum 
Melk og melkeprodukter 171,9 10,0 181,9
Kjøtt 186,0 4,6 190,6
Hagebruk 3,5 0,5 4,0
Egg 34,5 0,0 34,5
Fjørfekjøtt 3,7 0,0 3,7
Korn 40,9 0,0 40,9
Potetsprit 0,0 19,0 19,0
Sum avsetningstiltak 440,5 34,1 474,6

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Faglige tiltak Oppl. virksomhet Sum
Melk og melkeprodukter 8,3 17,6 25,8
Kjøtt 53,1 57,6 110,7
Hagebruk 1,4 8,6 10,0
Egg 2,9 9,5 12,4
Fjørfekjøtt 4,2 11,5 15,8
Korn 0 3,8 3,8
Pelsdyr 4,3 1,5 5,8
Sum faglige tiltak og opplysningsvirksomhet 74,2 108,3* 184,3

* I forbindelse med 100-årsmarkeringen for unionsoppløsningen bevilget Omsetningsrådet i 2004 2,0 mill. 
kroner til prosjektet Mat og kulturlandskap 2005, som er landbrukets bidrag til feiringen. 
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Sammendrag

Figuren nedenfor gir en oversikt over utviklingen i bruk av midler for alle sektorer fordelt på hhv. avsetnings-
tiltak, faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for perioden 1997-2004 (løpende kroner).

Årsresultat

Omsetningsrådets virksomhet har et negativt resultat i 2004 på 115,426 mill. kroner. Resultatet er ført mot
fondskapitalen, slik at denne er endret tilsvarende fra 480,604 til 365,178 mill. kroner. Årsresultatet legges til
grunn for fortsatt drift av virksomheten.

* Melkesektoren ble en del av
markedsreguleringen under
Omsetningsrådet f.o.m.
1.7.1997, og tilsvarende for
kornsektoren f.o.m. 2002

** De ekstraordinært høye
kostnadene ved avsetnings-
tiltakene i 1999 skyldes store
overskudd av kjøtt kombinert
med avgrensninger i eksport-
mulighetene i WTO fra og
med 2000
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Melk

Omsetningsavgift og overproduksjonsavgift

I 2004 er det innbetalt 131,4 mill. kroner i omsetningsavgift og 73,5 mill. kroner i overproduksjonsavgift. Det
er bokført renteinntekter på 1,5 mill. kroner. Satsen for omsetningsavgiften var 9 øre pr. liter i første halvår og
8 øre pr. liter i andre halvår. Fondet for omsetningsavgift på melk var ved inngangen av året på 145,3 mill.
kroner. På grunn av høyere inntekter enn budsjettert i første halvår ble omsetningsavgiften satt ned til 8 øre
pr. liter i andre halvår, med en målsetting om å bygge ned fondet til ca. 70 mill. kroner. Fondet økte likevel
med 6,0 mill. kroner til 151,4 mill. kroner ved utgangen av 2004. Dette skyldes bl.a. at det ble innbetalt mer
overproduksjonsavgift enn forventet i andre halvår. Satsen for overproduksjonsavgift var på kr 3,10 pr. liter. 

Avsetningstiltak

Hovedtyngden av markedsreguleringskostnadene i meierisektoren knytter seg til reguleringseksport av hvitost
og skolemelk. Reguleringseksporten av hvitost i 2004 utgjorde ca. 3 072 tonn med et samlet pristap på 65,5
mill. kroner. 

Innenlandske prisnedskrivningstiltak består av skolemelk, smørolje til margarinindustrien, geitmelk til fôr, meie-
riprodukter til fôr, kasein og salg til spesialmarkeder som utgjorde til sammen 76,4 mill. kroner. Ordningen med
prisnedskrivning av skolemelk ble for siste gang i 2004 finansiert med 10,0 mill. kroner fra midler til avset-
ningstiltak over jordbruksavtalen. Tine BA og Gausdalmeieriet AS deltok i ordningen. Gjennom skolemelkord-
ningen ble det i 2004 solgt ca. 17,4 mill. liter melk, mot 16,9 mill. liter året før. Fra og med 2005 forutsettes
det at skolemelkordningen i sin helhet skal finansieres over omsetningsavgiften. 

Til å håndtere overskuddsproblemene som oppstod som følge av transportarbeiderstreiken våren 2004, fikk
markedsregulator dekket 1,7 mill. kroner for ekstraordinære kostnader. 

For 2004 fikk Tine BA godskrevet 19,1 mill. kroner for nødvendig reguleringskapasitet som ikke er dekket på
annen måte.

Avsetningstiltak melk 2004

Reguleringseksport av hvitost kr 65 537 314

Reguleringseksport av smør ” 6 479 558 

Prisnedskrivning av skolemelk1 ” 35 068 174

Prisnedskrivning av smørolje ” 4 540 441

Prisnedskrivning av kasein ” 5 891 853

Geitmelk til fôr ” 2 111 692

Meieriprodukter til fôr ” 11 520 266

Salg til spesialmarkeder ” 5 722 513

Reguleringstransport ” 10 925 989

Lagringskostnader ” 10 930 235

Pristap/gevinst 2003-2004 ” -9 254 894

Renteoppgjør 2003-2004 ” 307 080

Reguleringskapasitet ” 19 132 592

Ekstraordinært ifm. transportarbeiderstreiken ” 1 693 262

Administrasjon ” 11 274 770

Sum reguleringsutgifter i 2004 kr 181 880 845

1 Omfatter skolemelk levert av Tine BA og Q-meieriene
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Herav dekket over jordbruksavtalen kr 10 000 000

Herav dekket over omsetningsavgiften kr 171 880 845

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i bruk av omsetningsmidler til markedsregulering av melk i perioden
1998–2004. Tallene refererer kostnadene det året de er regnskapsført.
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Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Faglige tiltak
Norsk Mat- og Miljøanalyse AS er laboratorium for rutineanalyser av næringsmidler, med spesialkompetanse
innen bl.a. kjøtt og meieriprodukter. Til Norsk Mat- og Miljøanalyse AS ble det i 2004 bevilget 6,85 mill. kroner
fra omsetningsavgiften for melk. Bruttoutgiftene ved driften av Norsk Mat- og Miljøanalyse AS var 44,9 mill.
kroner. 

Matmerk fikk i 2004 støtte fra omsetningsavgiftsmidler med til sammen 3,47 mill. kroner fordelt på avgiftsfon-
dene melk, kjøtt, egg og fjørfekjøtt og hagebruk. Fra fondet for omsetningsavgift på melk var støtten på 1,4
mill. kroner. 

Samlet bruk av omsetningsavgift til faglige tiltak på melk i 2004 er 8,3 mill. kroner.

Opplysningsvirksomhet
Melk.no - Opplysningskontoret for meieriprodukter hadde i 2004 sitt første hele driftsår. Melk.no skal i hoved-
sak finansieres av midler over omsetningsavgiften og fikk i 2004 overført 16,8 mill. kroner. Melk.no driver mer-
kevarenøytral informasjonsvirksomhet på vegne av aktørene i den norske meieribransjen, og har som overord-
net formål å fremme forbruket av meieriprodukter.

Til landbrukets 100-årsmarkering i regi av prosjektet Mat og kulturlandskap 2005 ble det i 2004 bevilget kr
780 000 fra fondet for omsetningsavgift på melk.

Kostnader ved avsetningstiltak i melkesektoren
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Kjøtt

Omsetningsavgiften

I 2004 er det i omsetningsavgift på kjøtt bokført innbetalt 177,3 mill. kroner. Renteinntekter er bokført med
4,8 mill. kroner. Til avsetningstiltak er det bevilget 186,0 mill. kroner og til faglige tiltak og
opplysningsvirksomhet 110,7 mill. kroner. Fondet for omsetningsavgiften på kjøtt var pr. 31.12.2004 på 133,9
mill. kroner. Dette er en reduksjon på 116,5 mill. kroner i løpet av året. 

Avsetningstiltak

Markedsbalansen for 2004 viste et samlet overskudd på ca. 5 400 tonn. Dette fordelte seg med et overskudd på
5 200 tonn for svin og 100 tonn for sau/lam. I tillegg viser markedet for storfe et overskudd på 100 tonn, når
kvotebasert import på 4 500 tonn og import til administrerte nedsatte tollsatser på 2 400 tonn er medregnet.

Produksjonen av kjøtt var på 225 000 tonn i 2004. Det tilsvarte en økning på 5 % i forhold til foregående år.
Produksjonen av sau/lam var på 25 500 tonn, og økte dermed med 7 % i forhold til 2003. Produksjonen av svin
utgjorde 112 900 tonn, og hadde samme prosentvise økning som sau/lam. Produksjonen av storfe/kalv økte
med 2 % til 86 100 tonn.

Prisuttaket i forhold til jordbruksavtalens pris som veid avvik på kalenderår var i 2004 på +0,20 kr pr. kg for
storfe, -0,88 kr pr. kg for svin og -0,70 kr pr. kg for sau/lam. Akkumulert avvik ved årsskiftet i forhold til
avtaleåret 2004/2005 var +0,08 kr pr. kg for storfe, -0,72 kr pr. kg for svin og -0,72 kr pr. kg for sau/lam. 

Ved inngangen til 2004 var reguleringslageret på 4 900 tonn kjøtt, fordelt med 700 tonn storfe/kalv, 500 tonn
svin og 3 700 tonn sau/lam. Med en rimelig fordeling mellom kjøttslagene anses en lagerbeholdning på 5 000
tonn som normalt. De siste årene har reguleringslageret i all hovedsak bestått av sau/lam. I 2004 økte lageret
av svinekjøtt betydelig. Ved utgangen av 2004 var det et samlet reguleringslager på 6 510 tonn kjøtt, fordelt
med 790 tonn storfe, 2 340 tonn gris og 3 380 tonn sau/lam.

Det ble i 2004 foretatt reguleringseksport av 570 tonn sau/lam. I tillegg ble det eksportert 13 tonn sau/lam
innenfor XRK-ordningen. XRK-ordningen er en ordning hvor det gis tilskudd til enkelte bearbeidede kjøttvarer
ved leveranser til eksport eller spesialmarkeder. Leveranser innenfor XRK inngår også WTO-kvoten på 680 tonn.
Det ble eksportert 3 418 tonn svin. I tillegg ble det eksportert 44 tonn svin som en del av XRK-ordningen, av
en WTO-kvote på 3 791 tonn. Det er ikke foretatt reguleringseksport av storfe i 2004.

Innenlands salg med frysefradrag for fryst reguleringsvare inngår som et fast og løpende avsetningstiltak. I
2004 ble det med frysefradrag avsatt i alt 660 tonn storfe, 402 tonn svin og 1 529 tonn sau/lam. Dette utgjør
samlet en økning på 419 tonn i forhold til 2003. I 2004 har det blitt gitt frysefradrag på 3,9 mill. kroner til
storfe, 1,5 mill. kroner til gris og 6,0 mill. kroner til sau/lam.

I 2004 ble det iverksatt en ordning for kompensasjon ved slakting av gris med ekstra lave vekter. Formålet er å
redusere tilførslene av gris i 2005. Ordningen gir kompensasjon (kr 910 pr. smågris) til slakteriet for smågris som
blir slaktet i stedet for videresolgt som livgris. Arbeidsutvalget i Omsetningsrådet fastsatte i møtet 29.09.2004
vektintervallet til 20–35 kg slaktevekt (levende vekt ca. 30–45 kg). Smågris innefor dette vektintervallet utløser
automatisk kompensasjonen. Markedseffekten i 2004 var på ca. 290 tonn. For bl.a. å bidra til økt oppslutning
om ordningen ble nedre grense for slaktevekt redusert til 17 kg i arbeidsutvalgets møte 08.02.2005.

I 1999 og 2000 ble produsenter av svinekjøtt tilbudt å inngå avtale om avvikling av produksjonen mot en
kompensasjon. Etter avtalen kunne produsenten først starte ny produksjon etter at det var gått 5 år. Kontroller
har avdekket enkelte brudd på inngåtte avtaler. For 2004 er ikke kontrollen ferdigbehandlet. Fra 01.01.2005
kan svineprodusenter som mottok kompensasjon for å avvikle svineproduksjon, starte ny produksjon. Da er den
avtalte oppholdsperioden avsluttet. 
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Avsetningstiltak kjøtt 2004

Innfrysing kr 24 347 901

Fryselagring " 19 417 167

Omsetningsgodtgjørelser " 2 555 318

Frakter " 10 785 507

Renter øvrige kapitalutlegg " 75 710

Frysefradrag " 11 267 175

Eksporttap " 74 841 796

Pallehold " 508 750

Kadaverhåndtering (jordbruksavtalen) " 4 626 681

Prognoseutvalget " 509 365

Pristap " 25 839 683

Rabatter " 3 477 403

Administrasjon " 12 910 213

Sum kr 190 653 304

Herav dekket over jordbruksavtalen kr 4 626 681

Herav dekket over omsetningsavgiften " 186 026 623
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Tilbakebetaling av investeringstilskudd til reguleringsanlegg

Omsetningsrådet har i 2004 ikke vedtatt krav om tilbakebetaling av resttilskudd i forhold til reguleringsanlegg
i kjøttsektoren. 

* De ekstraordinært høye kostnadene ved avsetningstiltakene i 1999 skyldes store overskudd av kjøtt kombinert med
avgrensninger i eksportmulighetene i WTO fra og med 2000.

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i bruk av omsetningsmidler til avsetningstiltak for kjøtt
i perioden 1997-2004.
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Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Faglige tiltak
Fagsenteret for kjøtt driver faglig opplysningsvirksomhet overfor produsenter og næringsmiddelindustrien.
Dyrehelse og sykdommer, driftsforhold, avlsarbeid, slakting/skjæring og kurs- og opplæringsvirksomhet er
sentrale aktiviteter i dette arbeidet. I tillegg til å drive egen forskningsaktivitet og annen virksomhet som har
som formål å stimulere til kvalitetsproduksjon, bidrar også Fagsenteret til at det gjennomføres ulike typer FoU-
prosjekter ved vitenskaplige og faglige institusjoner til fordel for produsentene og bransjen. 

Til faglige tiltak på kjøtt er det i 2004 anvendt totalt kr 53 065 185 som fordeler seg på følgende poster:

Fagsenteret for kjøtt

KOORIMP kr 643 815

Helsetjenesten for svin " 2 914 041

Helsetjenesten for sau " 980 430

Slaktebedømmelse/forsøksskjæring " 2 624 977

Utvikling husdyrkontrollen1) " 2 826 031

Drift husdyrkontrollen " 5 244 632

Ekstra FOU-innsats " 500 000

Fagsenteret for øvrig " 18 323 412

Fagsenteret totalt kr 34 057 338

Annen støtte

Norsk Matanalyse kr 2 900 000

Norsk Landbrukssamvirke " 300 000

Produsentregisteret " 328 191

Institutt for husdyrfag, NLH " 219 333

Helsearbeid storfe " 900 000

Norsk sau- og geitalslag " 1 925 000

Norsvin, avlsarbeid " 8 800 000

Norsk Kjøttfeavlslag " 1 685 000

Norsk Matanalyse " 2 300 000

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

Støtte til Kjøttbransjens Elitelag " 500 000

Diverse, uforutsett * " 650 323

Annen støtte totalt kr 19 007 847

* Posten ”Diverse/uforutsett” er disponert til følgende:

Grunnfinansiering av Den Norske Matfestivalen kr 250 000

Dokumentasjon osv. vedr. ny pakkegass " 210 000

Kategorisering av lam etter serologiske undersøkelser av Toxoplasma " 190 323

Sum Diverse/uforutsett kr 650 323

1)Beløpet er inklusiv en tilleggsbevilgning på kr 500 000 i forbindelse med forsinkelser i arbeidet med utvikling
av saue- og storfekjøttkontrollen.

For nærmere opplysninger om virksomheten ved Fagsenteret for kjøtt henvises til årsmelding for Fagsenteret
for kjøtt.
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Opplysningsvirksomhet
Oppgaven til Opplysningskontoret for kjøtt er å drive forbrukerrettet, merkenøytral opplysnings- og
informasjonsvirksomhet om kjøtt. Virksomheten finansieres i sin helhet av midler fra omsetningsavgiften. I
2004 er det anvendt kr 56 960 802 til dette formålet. Beløpet fordeler seg på følgende hovedposter:

Utredning kr 2 703 982

Massekommunikasjon " 23 138 989

Pressekonferanser, TV-samarbeid og sponsorvirksomhet " 4 062 233

Nettverksbygging og holdningsskapende arbeid " 4 954 215

Markedsføring overfor handel og industri " 10 771 833

Ekstrabevilgning – pakkegass " 2 876 797

Sum opplysningsvirksomhet kr 48 508 049 

Personal- og driftskostnader " 8 452 753

Opplysningskontoret totalt kr 56 960 802

I forbindelse med at det fra 01.07.2004 ble innført forbud mot bruk av CO-gass ved emballering av kjøtt, ble
det gitt en ekstrabevilgning på 2,9 mill. kroner til forbrukeropplysning i regi av Opplysningskontoret for kjøtt.

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

Til landbrukets 100-årsmarkering i regi av prosjektet Mat og kulturlandskap 2005 ble det i 2004 bevilget kr
680 000 fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt.

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i bruk av omsetningsmidler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i
perioden 1997–2004. Den markante økningen i bevilgninger til opplysningsvirksomhet for 2000 skyldes at det
ble gitt en tilleggsbevilgning på 4,5 mill. kroner til tiltaket ”kjøtt for 20”.
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Fjørfe

Omsetningsavgiften

I 2004 er det innbetalt 36,6 mill. kroner i omsetningsavgift for egg. I tillegg er det inntektsført renter for 
0,4 mill. kroner. Til avsetningstiltak er bevilget 34,5 mill. kroner, mens det til faglige tiltak og
opplysningsvirksomhet er bevilget 12,4 mill. kroner. 

Fondet for omsetningsavgift på egg var pr. 31.12.2004 på 21,1 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 12,0 mill.
kroner i løpet av året. Et fond på ca. 15 mill. kroner anses å være et rimelig nivå, og dekker omtrent 4
måneders normalt forbruk av midler.

Det ble i 2004 innbetalt 28,2 mill. kroner i omsetningsavgift for fjørfekjøtt samtidig som det er inntektsført
renter for 0,2 mill. kroner. For fjørfekjøtt er 15,8 mill. kroner av omsetningsavgiften anvendt til faglige tiltak
og opplysningsvirksomhet, mens det er anvendt 3,7 mill. kroner til avsetningstiltak. 

Fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt var pr. 31.12.2004 på 13,4 mill. kroner. Ett år tidligere var fondet på
5,5 mill. kroner. Ca. 8 mill. kroner anses å være en normal størrelse på fondet, noe som tilsvarer 4-5 måneders
normalt bruk av midler.

Avsetningstiltak

Egg
Det har i 2004 vært en overdekning av norskproduserte egg på 3 200 tonn. Dette har bl.a. medført at
leveransene av overskuddsegg fra uavhengige eggpakkerier til Prior Norge har vært store, og utgjorde 
ca. 2 100 tonn. Virkemidlene i markedsreguleringen har vært benyttet for å bidra til markedsbalanse. 

For avtaleåret 2003/04 var prisavviket for egg i forhold til målpris kr -0,31 pr. kg. Akkumulert avvik ved
årsskiftet for inneværende avtaleår var kr -0,46 pr. kg, og prognosen for avtaleåret er kr -0,70 pr. kg.
Prisavviket har i de foregående avtaleår vært ubetydelig. 

Avsetningstiltakene består i hovedsak av frivillig førtidsslakting av verpehøner og eksport av eggprodukter, og
disse reguleringstiltakene har vært benyttet fullt ut. Førtidsslaktingen er gjennomført i uke 23-45 og i uke 50-
53. Det er beregnet at 1 320 tonn egg er fjernet fra markedet gjennom ordningen. Kostnaden ved ordningen
utgjorde 5,8 mill. kroner, og dette er en økning på ca. 5 mill. kroner i forhold til 2003. Til skip i utenriksfart og
oljeplattformer (spesialmarkeder) ble det levert 1 611 tonn skallegg som utgjør en økning på 450 tonn i
forhold til 2003. 

Fremstilling av eggprodukter foregår i hovedsak ved Prior Eggprodukter AS. Eggeplomme er det innenlands
forretningsmessig avsetning for. Eggehvite er i stor grad et biprodukt med lav etterspørsel og ca. 70 % av
innenlandsk produksjon eksporteres. Markedsregulator har mottaksplikt på eggehvite, forutsatt
eksportmuligheter. Det er i 2004 eksportert 735 tonn eggehvite og 246 tonn heleggpulver. Tilsvarende
kvantum for 2003 var henholdsvis 746 tonn og 30 tonn. Samlet eksporttap er blitt kompensert med 16,9 mill.
kroner. Øvre grense for eksporttilskudd innenfor WTO-avtalen er 17,2 mill. kroner.  

Arbeidsutvalget i Omsetningsrådet vedtok i møte 01.12.2004 en ordning for kompensasjon for utsatt
innsettidspunkt for verpehøner. Målsettingen er å begrense markedsoverskuddet av egg. Det gis en
kompensasjon til produsenter som utvider den normale oppholdstiden mellom innsett. Ordningen ble vedtatt
iverksatt fra 01.01.2005 og kan nyttes inntil 01.08.2006.



Avsetningstiltak egg 2004

Kjølelagring kr 1 204 587

Levering til skip mv. " 1 610 725

Kjøle- og fryselagring eggprodukter " 298 356

Eksport av eggprodukter " 16 826 085

Førtidsslakting av verpehøns " 5 797 706

Pristap/-gevinst egg og eggprodukter " 58 813

Destruksjon ” 3 953 815

Administrasjon " 4 723 942

Sum kr 34 474 029
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Avsetningstiltak for egg

Fjørfekjøtt

Avsetningstiltakene knyttet til fjørfekjøtt omfatter hovedsakelig innfrysing og lagring av hel kylling. Engrossal-
get hadde en økning på ca. 6 % i 2004, mens tilførslene økte med ca. 10 %.  Reguleringslageret av kylling ble
redusert i første halvdel av 2004 og utgjorde 200 tonn i juli. I perioden august-desember økte reguleringslage-
ret til 1 300 tonn ved utgangen av året. Til sammenligning var reguleringslageret ved utgangen av 2003 på
650 tonn.

For avtaleåret 2003/04 var prisavviket i forhold til målpris for kylling kr ÷ 0,14 pr. kg. Dette er samme avvik
som for avtaleåret 2002/03. 

Avsetningstiltak for fjørfekjøtt 2004

Fryselagring kr 1 626 607

Pristap/-gevinst " - 302 373

Administrasjon " 2 361 971

Sum kr 3 686 205

* Hønsekjøtt inngikk som en del av markedsreguleringen av egg til og med 1997.

*

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i bruk av omsetningsmidler til avsetningstiltak for egg i perioden 1997-2004.
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Tilbakebetaling av investeringstilskudd til reguleringsanlegg

Ved omdisponering eller salg av reguleringsanlegg som det er gitt tilskudd til, skal Omsetningsrådet vurdere
hvor stor del av investeringstilskuddet som ikke er avskrevet. Tilskudd som ikke er avskrevet skal tilbakebetales.
Det legges til grunn 30 og 10 års avskrivningstid for henholdsvis bygninger og maskiner/utstyr.

Prior Norges anlegg i Tønsberg opphørte som reguleringsanlegg i 2002.  I Omsetningsrådets møte 01.06.2004
ble det vedtatt at Prior Norge skulle tilbakebetale kr 3 718 750. Beløpet er tilbakebetalt i sin helhet. 

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Faglige tiltak
Fagsenteret for fjørfe driver faglig opplysningsvirksomhet overfor produsenter og bransjen. Spørsmål knyttet til
dyrehelse, sykdommer, dyremateriale, ernæring og driftsforhold er sentrale i dette arbeidet. I tillegg engasjerer
Fagsenteret seg i FoU-virksomhet som m.a. har til formål å stimulere til kvalitetsproduksjon. 

Til faglige tiltak på egg og hvitt kjøtt er det i 2004 anvendt 7,1 mill. kroner som fordeler seg på følgende hovedposter:

Prosjekter

Helse- og sykdomsproblematikk kr 577 375

Produktkvalitet " 932 830

Produksjonssystemer " 304 409

Datafangst og informasjon * " 635 000

Ekstra FoU-satsing, diverse prosjekter " 950 000

Sum faglige tiltak kr 3 399 614

Personal- og driftskostnader "  3 715 674

Fagsenteret totalt kr 7 115 288
* Herav inngår kr 420 000 til Matmerk

For nærmere opplysninger om virksomheten ved Fagsenteret for fjørfe henvises til årsmelding for Fagsenteret
for fjørfe.
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Avsetningstiltak for fjørfekjøtt

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i bruk av omsetningsmidler til avsetningstiltak for fjørfekjøtt i perioden
1997-2004.
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Opplysningsvirksomhet

Oppgaven til Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt er å drive forbrukerrettet, merkenøytral opplysnings-
og reklamevirksomhet om egg og hvitt kjøtt. Virksomheten finansieres i sin helhet av midler fra omsetningsav-
giften. I 2004 er det anvendt 20,7 mill. kroner til dette formålet. Beløpet fordeler seg på følgende hovedposter:

Aktiviteter

Annonsering kr 8 029 925

Reklamemateriell " 3 455 855

PR-virksomhet " 1 572 539

Butikkaktiviteter " 1 782 676

Prosjekt ”Egg i skolen” " 869 154

Prøvekjøkken " 247 034

Markedsundersøkelser " 276 750

Sum aktiviteter kr 16 233 933

Personal- og driftskostnader " 4 450 512

Opplysningskontoret totalt kr 20 684 445 

For nærmere informasjon om opplysnings- og reklamevirksomheten henvises det til årsmelding for Opplys-

ningskontoret for egg og hvitt kjøtt.

Til landbrukets 100-årsmarkering i regi av prosjektet Mat og kulturlandskap 2005 ble det i 2004 bevilget hen-

holdsvis kr 220 000 og kr 140 000 fra fondet for omsetningsavgift på egg og fjørfekjøtt.

Kostnadene til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet ble for 2004 fordelt med kr 12 401 823 på avgiftsfon-

det for egg og kr 15 757 910 på avgiftsfondet for fjørfekjøtt. 

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i bruk av omsetningsmidler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i

perioden 1997–2004.

0

5

10

15

20

25

m
ill

. k
ro

ne
r

1997 1998 1999 2000 2003 20042001 2002

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet fjørfe

Faglige tiltak Opplysningsvirksomhet



Omsetningsrådet   Årsmelding og regnskap 200420

Hagebruksprodukter og poteter

Omsetningsavgiften

Midlene til avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i hagebrukssektoren kommer i hovedsak
fra bevilgninger over jordbruksavtalen og er avsatt på kap. 1150 post 70.11 i statsbudsjettet. 

For 2004 ble det i jordbruksavtalen bevilget 10,0 mill. kroner på underposten ”Kollektiv dekning av omset-
ningsavgift hagebruk”. Til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet ble det av dette anvendt kr 9 875 025. På
underposten ”Avsetningstiltak hagebruk og potet” ble det bevilget 3,9 mill. kroner over jordbruksavtalen. Det
er gjennom året anvendt i alt kr 3 527 754 til avsetningstiltak og administrasjon av avsetningstiltak på epler.
Ubrukte midler fra underpostene ”Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk” og ”Avsetningstiltak hage-
bruk og potet” er overført fondet for omsetningsavgift hagebruk. Inkludert rente for 2004 (kr 278 734) var
dette fondet pr. 31.12.2004 på 12,5 mill. kroner mot 12,7 mill. kroner året før.

Avsetningstiltak

Avsetningstiltakene ble i 2004 administrert av GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS). 

Arbeidsutvalget vedtok 29.09.2004 å iverksette reguleringslagring av inntil 2 500 tonn epler høstet 2004. Det
ble senere bevilget kr 1 829 055 til reguleringslagring og kr 1 230 213 til fabrikklevering av epler kl. I for
sesongen.

For 2004 disponerte Omsetningsrådet i alt 19 mill. kroner fra jordbruksavtalen (kap. 1150 post 70.11) til
prisnedskriving av potetsprit.

Det er anvendt en prisnedskrivingssats på kr 7 pr. liter sprit i 2004. Ordinært utgjør tilskuddet til rektifisert
sprit kr 3 pr. liter levert til Arcus produkter AS. I 2004 har HOFF Norske Potetindustriers produksjon og leve-
ranse av sprit til Arcus vært relativt stor. Som en følge av at totalbevilgningen på 19 mill. kroner ikke kan
overskrides, har Arcus til rektifikasjon av sprit i 2004 mottatt kr 2,50 pr. liter for 1 686 600 liter. 

Avsetningstiltak hagebruksprodukter og poteter 2004

Reguleringslagring av epler kr 1 829 055

Fabrikklevering av epler ” 1 230 213

Prisnedskriving av potetsprit ” 14 780 346

Rektifisering av potetsprit ” 4 216 501

Administrasjon ” 468 486

Sum kr 22 524 601

Herav dekket over omsetningsavgiften kr 3 527 754

Herav dekket over jordbruksavtalen kr  18 996 847
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Avsetningstiltak for hagebruksprodukter

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Faglige tiltak
Til faglige tiltak er det anvendt i alt kr 1 384 653. Nedenfor er hovedpostene spesifisert.

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd kr 600 000

Fruktlagerinspektøren ” 384 653

Økern Torghall, markedsopplysning ” 150 000

Matmerk Norske Matmerker ” 250 000

Sum kr 1 384 653

GPS har, etter samme opplegg som tidligere år, gjennomført produsentrettet rådgiving for å bedre markedstil-
pasningen for grøntproduktene og å bedre produktkvaliteten. Fruktlagerinspektøren er ansatt i GPS. Inspektø-
ren driver rådgivning overfor fruktlagrene for å fremme kvalitet og produksjonstilpassing, koordinerer arbeidet
med markedsreguleringstiltak og deltar på møter i områdestyrene og i produsentlag. Økern Torvhall utarbeider
ukentlige markedsmeldinger og arrangerer kurs og møter for produsentene. Virksomheten er delvis finansiert
som faglige tiltak. 

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i bruk av omsetningsmidler til avsetningstiltak for hagebruksprodukter
i perioden 1997-2004.
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Opplysningsvirksomhet
Midlene til opplysningsvirksomhet administreres i sin helhet av Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG).

Hovedposter knyttet til bruk av omsetningsavgiftsmidler i OFGs regnskap for 2004:

Administrasjon kr 5 003 434

Opplæring rettet mot butikk ” 321 098

Langsiktige produktkampanjer ” 1 424 533

Informasjonsarbeid ” 797 990

Reklamelager ” 283 548

Internett/elektronisk arkiv m.m. ” 706 758

Finans- og salgsinntekter ” -     46 989

Netto kostnader kr 8 490 372

Til landbrukets 100-årsmarkering i regi av prosjektet Mat og kulturlandskap 2005 ble det i 2004 bevilget 
kr 80 000 fra fondet for omsetningsavgift på hagebruksprodukter.

Diagrammet under viser bruken av omsetningsavgift til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i hagebruk
1997-2004.

I diagrammet over er kun midler fra kollektiv omsetningsavgift hagebruk til opplysningsvirksomhet tatt med.
I tillegg utbetaler Statens landbruksforvaltning midler til opplysningsvirksomhet for frukt, grønnsaker og potet
i regi av OFG, avsatt i statsbudsjettet kap. 1150 post 77.15, kvalitets- og salgsfremmende tiltak. Fra 1. januar
2004 ble ansvaret for abonnementsordningen for frukt og grønt i skolen (Skole-frukt) overført fra Landbruks-
departementet til Helsedepartementet, med Sosial- og helsedirektoratet som ansvarlig etat. Arbeidet utføres
i praksis i samarbeid med Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker. Det var avsatt 20,1 mill. kroner over
statsbudsjettet til Skole-frukt i 2004.
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Korn

Omsetningsavgiften

Omsetningsavgiften ble fastsatt til 1 øre pr. kg korn og oljefrø for perioden 01.07.2003 til 30.06.2004. For peri-
oden 01.07.2004 til 30.06.2005 ble omsetningsavgiften fastsatt til 4 øre pr. kg. Satsene ligger innenfor ram-
mene for maksimalsatsene på henholdsvis 5 og 6 øre pr. kg fastsatt av Landbruks- og matdepartementet etter
forslag fra Omsetningsrådet for de to periodene. I 2004 er det bokført innbetalt 44,6 mill. kroner i omsetnings-
avgift på korn og oljefrø. Saldo for fondet pr. 01.01.2004 var på 33,1 mill. kroner. Fondet er godskrevet med
0,3 mill. kroner i renter for 2004. Fondet for omsetningsavgiften i kornsektoren var pr. 31.12.2004 på 32,8 mill.
kroner.

Avsetningstiltak

I 2003 ble det høstet store arealer med hvete med gode avlinger og bra kvalitet. Dette resulterte i et overskudd
av mathvete for kornåret 2003/2004 på ca. 84 000 tonn. Med hjemmel i forskrift om markedsregulering av
norskprodusert korn og oljefrø satte derfor Norske Felleskjøp i verk avsetningstiltak høsten 2003 ved å gi pris-
reduksjon for anvendelse av overskudd av mathvete til fôr. Reguleringen har foregått i hele 2004 til en samlet
kostnad på ca. 37,1 mill. kroner. Kostnadene til markedsregulator i forbindelse med administrering av ord-
ningen er dekket med 3,8 mill. kroner.

Avsetningstiltak korn 2004

Mathvete til fôr kr 37 089 931

Administrasjon ” 3 776 744

Sum kr 40 866 675

Opplysningsvirksomhet

Midlene til opplysningsvirksomhet administreres i sin helhet av "Opplysningskontoret for brød- og bakervarer,
Brødfakta". Hovedpostene i Brødfaktas regnskap for 2004 går fram av oversikten.

Informasjon og opplysningsvirksomhet rettet mot grunnskolen kr 1 112 071

Samarbeid med Norges Skiforbund ” 285 539

Kurs, storhusholdning for å øke kompetansen om produksjon og oppbevaring av brød ” 202 176

Profilering av Brødfakta gjennom diverse arrangementer ” 456 005

Administrasjon/drift ” 1 743 226

Finansinntekter ” - 34 640

Netto kostnader kr 3 764 377

Til landbrukets 100-årsmarkering i regi av prosjektet Mat og kulturlandskap 2005 ble det i 2004 bevilget 

kr 80 000 fra fondet for omsetningsavgift på korn.
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Pelsdyr

Omsetningsavgiften

Omsetningsavgiften på pelsdyrskinn har i 2004 vært på 2,25 % av salgsbeløpet. Det er i 2004 bokført innbetalt
5,8 mill. kroner i avgift. Til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i regi av Norges Pelsdyralslag er det anvendt
5,8 mill. kroner i 2004. Fondet for omsetningsavgiften på pelsdyrskinn var pr. 31.12.2004 på 0,4 mill. kroner, og
fondet ble i 2004 redusert med 0,3 mill. kroner. 

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Midlene fra omsetningsavgiften på pelsdyrskinn anvendes bare til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet, ikke
til avsetningstiltak. Av Norges Pelsdyralslags totale kostnader på kr 14 091 000 på dette området i 2004, er kr
5 800 000 (ca. 41 %) søkt dekt over omsetningsavgiften. Midlene er bl.a. brukt til delvis dekning av kostnadene
ved pelsdyrkontrollen, laboratoriedrift, produksjonsveiledning og ulike utviklingsprosjekter, jf. oppstillingen
nedenfor.

Reklame og salgsfremmende tiltak kr 1 500 000

Faglig virksomhet/rådgivning

Avlsarbeid " 950 000

Laboratoriedrift " 800 000

Helse- og dyrevelferd " 140 000

Produksjonsveiledning/opplysningsvirksomhet " 1 680 000

Forskning og utvikling " 530 000

Ledelse " 200 000

Totalt kr 5 800 000

Til landbrukets 100-årsmarkering i regi av prosjektet Mat og kulturlandskap 2005 ble det i 2004 bevilget 
kr 20 000 fra fondet for omsetningsavgift på pels.

Diagrammet nedenfor viser utviklingen av bruken av omsetningsavgiftsmidler på pelsdyr til faglige tiltak og
opplysningsvirksomhet i perioden 1997-2004. 
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Fra saksbehandlingen

Arbeidet med innkreving av avgiftene

Meieriene krever inn omsetnings- og overproduksjonsavgift på den melken de mottar fra produsentene. Sta-
tens landbruksforvaltning (SLF) krever inn omsetningsavgift fra melkeprodusenter som selger melk eller melke-
produkter direkte til forbruker.

Slakteriene krever inn omsetningsavgift på kjøtt og fjørfekjøtt. I 2004 er det gjennomført en forenkling og
effektivisering i forbindelse med innkrevingen av omsetningsavgiften på returnert leieslakt. På dette området
har det vært en egen ordning med avgiftsfri retur. Fra 01.01.2005 er fritaket for arbeidere og kår-/forpakt-
ningskontrakter opphevet slik at ordningen nå kun omfatter en avgiftsfri kvote på 300 kg for produsenten.
Mens ordningen tidligere la beslag på betydelige administrative ressurser, vil den nå i større grad kunne hand-
teres maskinelt via data fra Leveranseregisteret. Det er SLF som forestår innkrevingen av avgift på returnert
leieslakt. 

Eggpakkeriene krever inn omsetningsavgift på mottatt mengde egg fra produsentene. Data sendes elektronisk
fra avregningssystemene ved eggpakkeriene til SLF, behandles i fagsystemet EGGsys og går så videre til SLFs
regnskapssystem for fakturering. Det samme fagsystemet benyttes ved SLFs innkreving av omsetningsavgift på
egg som blir omsatt i markedet direkte fra produsentene.

Innkreving av omsetningsavgift på pelsdyrskinn har tidligere bare skjedd via Oslo Skinnauksjoner. Etter at det
nordiske samarbeidet knyttet til salgsselskapet SAGA opphørte i 2004, er Copenhagen Fur gitt anledning til å
kjøpe opp skinn i Norge. I denne forbindelse svarer også Copenhagen Fur omsetningsavgift for omsatte skinn.

Kornkjøper krever inn omsetningsavgiften gjennom trekk i oppgjøret for korn til primærprodusent. Beregnings-
grunnlaget rapporteres elektronisk til SLF, som basert på dette trekker omsetningsavgift og forskningsavgift fra
tilskudd til prisnedskriving. All tallbehandling foregår elektronisk og resulterer i et netto oppgjør til kornkjøper.

Statens landbruksforvaltning arbeider for tiden med å utvikle et nytt leveranseregister for melk og kjøtt, som
bl.a. vil bli benyttet i arbeidet med innkreving av omsetningsavgift. 

Avsatt over jordbruksoppgjøret 2004

Midler avsatt over underpost 70.11 Avsetningstiltak forvaltes av Omsetningsrådet. Ved jordbruksoppgjøret
2004 ble det avsatt følgende beløp for de ulike tiltakene: 

Tiltak Bevilgning 2004 mill. kroner

Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk 10,0

Avsetningstiltak hagebruk og potet 3,9

Prisnedskriving potetsprit 19,0

Produsentsammenslutninger hagebruk og potet 0,8

Skolemelkordningen 10,0

Kadaverhåndtering 5,0

Destruksjonsanlegg for slakteavfall i Nord-Norge 1,0

Sum 49,7
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Destruksjonsanlegg for slakteavfall i Nord-Norge

Ved jordbruksoppgjøret 2001 ble det bevilget et tilskudd på 8 mill. kroner til et destruksjonsanlegg i Nord-Norge.
Tilskuddets størrelse ble utvidet til 10 mill. kroner i jordbruksoppgjøret 2003. Det har blitt foretatt à-konto utbeta-
linger i 2003, og resttilskuddet på 1 mill. kroner ble utbetalt i 2004 etter at sluttregnskap for anlegget var godkjent
av Omsetningsrådet 19.10.2004. I tillegg til bevilgningen over underpost 70.11, ble det i jordbruksoppgjøret 2004
også bevilget 2 mill. kroner over Landbrukets utviklingsfond. Disse midlene forvaltes ikke av Omsetningsrådet. 

Ved det nybygde anlegget for kadaverhåndtering i Balsfjord skal slakteavfall fra hele Nord-Norge gjenvinnes til fett
og mel som kan brukes til brensel. Tidligere måtte slakteavfall transporteres til Stranda på Sunnmøre. 

Endring i Omsetningsrådets forvaltningsoppgaver

I jordbruksforhandlingene 2004 ble det vedtatt noen forvaltningsmessige endringer for underpost 70.11. Fra og
med 01.01.2005 skal Statens landbruksforvaltning overta forvaltningen av følgende tre ordninger: 
- avsetningstiltak potet (prisnedskriving potetsprit), 
- tilskudd til produsentsammenslutninger for potet- og grønnsakprodusenter og 
- tilskudd til kadaverhåndtering.

Fra samme tidspunkt er skolemelkordningen tatt ut av jordbruksavtalen, og skal i sin helhet finansieres av
omsetningsavgiftsmidler. 

Midlene til kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk og andre avsetningstiltak for hagebruk og potet vil
bli tildelt Omsetningsrådet. Det forutsettes at Omsetningsrådet anvender midlene i samsvar med forutsetning-
ene i jordbruksavtalen.     

Destruksjon av egg og melk som følge av transportarbeiderstreik

Det pågikk en transportarbeiderstreik i perioden 21.04.–24.05.2004. Av varegrupper som inngår i markedsregu-
leringen, ble egg og melk spesielt rammet av arbeidskonflikten. 

Egg
Omsetningsrådets arbeidsutvalg godkjente 30.04.2004 iverksetting av destruksjon av egg som følge av streiken
med hjemmel i markedsreguleringsforskriftens § 4 annet ledd. Tapet ved destruksjon av egg kunne dekkes med
inntil kr 12,55 pr. kg egg.

I arbeidsutvalgets møte 29.09.2004 ble det godkjent et kompensasjonsbeløp på kr 3 953 815. Beløpet dekket
tapet ved destruksjon av 315 045 kg egg.

Melk
Omsetningsrådets arbeidsutvalg godkjente 13.05.2004 iverksetting av destruksjon av melk som følge av strei-
ken med hjemmel i markedsreguleringsforskriftens § 4 annet ledd. Destruert melk kunne dekkes med inntil kr
3,11 pr. liter.

Tine søkte i ettertid dekning for kostnader i perioden 13.-16.05.2004. Omsetningsrådets arbeidsutvalg god-
kjente 07.09.2004 å dekke totale kostnader ved ekstraordinære tiltak under transportarbeiderstreiken på 
kr 1 693 262 over omsetningsavgiften for melk. I perioden 13.-16.05. ble 530 437 liter melk ikke hentet hos
produsentene. Av den totale melkemengden som ble kassert ble 371 306 liter helt ut og 159 131 liter brukt
til fôr. 
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Godkjente reguleringsvarer i kjøttsektoren

Arbeidsutvalget i Omsetningsrådet godkjente i møte 18.06.2004 en endring i forskrift 25.09.2000 nr. 1707- Liste
for definisjon av reguleringsvare i kjøttsektoren. Under arbeidet med forskrift om Omsetningsrådets myndighet
vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) ble det av Landbruks- og matdepartemen-
tet (LMD) gitt føringer for å redusere listen over reguleringsvarer i kjøttsektoren (positivlisten). Det ble foreslått at
listen i hovedsak burde avgrenses til stykningsdeler som har sesongmessige svingninger. 

Arbeidsutvalget la til grunn at markedsregulering av skåret kjøtt skulle ha et begrenset omfang. Ved vurderingen
av hvilke stykningsdeler som burde inngå i positivlisten, la arbeidsutvalget vekt på at bearbeidingsgraden til de
aktuelle stykningsdelene skulle være minimal, i tillegg til LMDs føring knyttet til sesongmessige svingninger. Posi-
tivlisten ble redusert fra 19 til 8 produkter, og inneholder følgende produkter: Storfekjøttsortering 14 %, skinke
m/ben, svinekam m/ben, sideflesk m/ben, svinekjøttsortering 23 %, lammelår m/ben, lammebog m/ben og fåre-
kjøttsortering 20 %.

Evaluering av opplysningskontorene

I 2002 vedtok Omsetningsrådet at det skulle foretas en evaluering av opplysningskontorene med tanke på om
arbeidet gir den ønskede effekten og om virksomheten er organisert på en hensiktsmessig måte. I møtet
19.06.2003 behandlet Omsetningsrådet sekretariatets anbefaling på bakgrunn av resultatene fra evalueringen.
Det ble vedtatt å videreføre opplysningskontorenes virksomhet med utgangspunkt i de gjeldende aktiviteter,
med det ble lagt til grunn at reklamekampanjer framover skal brukes med forsiktighet. 

Videre vedtok rådet å gi sekretariatet i oppgave å foreta en nærmere vurdering av spørsmålet om organisering,
styringsmodell, styresammensetning, samlokalisering og finansiering for opplysningskontorene. 

I arbeidet med disse vurderingene innhentet sekretariatet også noe ekstern hjelp. PriceWaterhouseCoopers fikk
i oppdrag å foreta beregninger av de økonomiske konsekvensene av å samlokalisere kontorene. Beregningene
viste at potensialet for innsparing av kostnader ved en samlokalisering var relativt begrenset. 

Omsetningsrådet behandlet saken i møtet 01.12.2004. Vedtaket innebærer bl.a. følgende: 

• Nåværende styringsmodell for opplysningskontorene, hvor både opplysningskontorets styre, 
markedsregulators styre og Omsetningsrådet er involvert, beholdes 

• Omsetningsrådet stiller krav om at ledervervet i Ide- og ressursutvalget for Opplysningskontoret for egg og
hvitt kjøtt alternerer mellom Prior Norge og Fjørfebransjens landsforening hvert annet år

• Det stilles ikke krav om at Opplysningskontoret for kjøtt og Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt 
organiseres som selvstendige juridiske enheter 

• Omsetningsrådet legger ikke føringer for lokalisering av opplysningskontorene ut over at de skal være
lokalisert fysisk atskilt fra markedsregulator

• Dagens finansieringsmodell for opplysningskontorene beholdes i hovedsak.

Godtgjørelse for markedsregulators reguleringskapasitet i melkesektoren

01.12.2004 vedtok Omsetningsrådet nærmere bestemmelser om godtgjørelse av markedsregulators regulerings-
kapasitet i melkesektoren. 

Prosessen startet opp da Omsetningsrådets arbeidsutvalg vedtok i møte 19.06.2003 å godkjenne problemstil-
lingen ved bruk av midler fra omsetningsavgiften på melk. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
(NILF), som knyttet ECON Analyse til seg i arbeidet, fikk i mandat av 19.08.2003 i oppdrag å utrede problemstil-
lingen. Utredningen, NILF-rapport 2004-3 Reguleringskapasitet i melkesektoren, ble ferdigstilt medio mars 2004.
Rapporten ble sendt ut på høring til aktørene i meierisektoren med høringsfrist 30.04.2004.
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På grunnlag av dette utarbeidet Statens landbruksforvaltning forslag til nærmere bestemmelser om godtgjørelse
av markedsregulators reguleringskapasitet. Forslaget ble sendt på høring 31.08.2004 med høringsfrist
12.10.2004. Det ble på bakgrunn av disse høringsrundene utarbeidet nærmere bestemmelser som senere ble
vedtatt av Omsetningsrådet.

Modellen bygger i korthet på at markedsregulator skal få kompensasjon for kapitalkostnader, avskrivninger og ved-
likeholdskostnader på den produksjonskapasiteten Tine BA må ha av tilleggskapasitet for å oppfylle kravene som
stilles til markedsregulator når det gjelder forsynings- og mottaksplikt. Størrelsen på kompensasjonen dimensjone-
res ut i fra differansen mellom markedsregulators mottak av melk som markedsregulator og kommersiell aktør. Den
overkapasiteten markedsregulator må ha, tilordnes så en andel av markedsregulators varige driftsmidler.

Støtte til Matmerk over omsetningsavgiften

De siste årene har støtten til Matmerk over omsetningsavgiften vært som følger:

Belastning av tilhørende fond, kr 2002 2003 2004 2005

Faglige tiltak egg og fjørfe 420 000 420 000 420 000 336 000 

Faglige tiltak kjøtt 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 120 000 

Faglige tiltak melk 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 120 000 

Faglige tiltak opplysningsvirksomhet hagebruk 250 000 250 000 250 000 200 000 

Sum 3 470 000 3 470 000 3 470 000 2 776 000 

Matmerk finansieres i hovedsak over posten ”Konkurransestrategier for norsk mat” under Landbrukets utvik-
lingsfond (LUF). Tilskuddet ble redusert fra 16 mill. kroner i 2003 til 12,5 mill. kroner i 2004. Det heter i St.prp.
nr. 1 2003-2004 at "Tilskottet til Matmerk blir tatt ned med 3,5 mill. kroner, og ein legg til grunn at merkebru-
karane aukar sin part av Matmerk sine inntekter."

Omsetningsrådet vedtok 01.12.2004 en reduksjon i støtten til Matmerk med 20 % for 2005 i forhold til 2004.
Dette ble begrunnet med at Omsetningsrådets tidligere behandling av saken (05.12.2003), hvor det heter at
”Omsetningsrådet forutsetter at en større andel finansieres av merkebrukerne i framtiden”.

Markedsregulering i kornsektoren

I 2004 ble det høstet gode avlinger av både mat- og fôrkorn. Prognosene fra Norske Felleskjøp av 21.11.2004
for innkjøpt kvantum og forbruk av mathvete for kornåret 2004/2005 viste at det lå an til et overskudd av
mathvete på ca. 96 000 tonn og behov for markedsregulering. Norske Felleskjøp satte derfor høsten 2004 
i verk avsetningstiltak ved å gi prisreduksjon for anvendelse av ca. 60 000 tonn mathvete til fôr. Med bakgrunn
i dette og i prognosene for innkjøpt kvantum og forbruk av fôrkorn, ligger det an til at behovet for norsk
fôrkorn i kraftfôret er dekket for kornåret 2004/2005. Det legges derfor opp til å overlagre ca. 36 000 tonn
korn til kornåret 2005/2006. Det er første gang i gjeldende regime at det er overskudd av både mat- og
fôrkorn og overlagring må tas i bruk som reguleringstiltak.

Endringer i regelverk i kornsektoren

Forskrift av 2003-07-01 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruk-
svarer (rammeforskriften) ble fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 01.07.2003. Statens landbruksfor-
valtning konstaterte høsten 2003 behov for klargjøring av forsyningsplikten, i forbindelse med iverksetting av
reguleringstiltak for første gang i gjeldende regime. Statens landbruksforvaltning tok med bakgrunn i dette
initiativ overfor Landbruks- og matdepartementet om å utrede forholdet nærmere. Arbeidet resulterte i at
rammeforskriften ble endret m.h.t. forsyningsplikten for korn fra 08.07.2004. 
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Forskrift av 2002-06-21 nr. 772 om markedsregulering av norskprodusert korn og oljefrø ble deretter harmoni-
sert med rammeforskriften, både vedrørende forsynings- og informasjonsplikt. Forskriftsendringen ble fastsatt i
Omsetningsrådets møte 01.12.2004.

Avvikling av Opplysningskontoret for brød- og bakervarer, Brødfakta

Opplysningsvirksomheten for brød- og bakervarer (Brødfakta) finansieres i sin helhet av omsetningsavgiften.
Styret i Brødfakta har flere ganger drøftet alternative finansieringskilder, bl.a. med utgangspunkt i rapporten
om evaluering av opplysningskontorene i landbruket der konsulentfirmaet konkluderte med at "Etter vår
mening bør ikke Brødfakta finansieres av bøndene, men av industrien og ev. handelsleddene". 

Markedsregulator, Norske Felleskjøp, satte som krav at mølleindustrien og bakerier finansierte 50 % av opplys-
ningsvirksomheten for brød- og bakervarer, for å kunne tilrå bruk av midler fra omsetningsavgiften.

En arbeidsgruppe, nedsatt av styret i Brødfakta og sammensatt av representanter fra hele bransjen, har drøftet
ulike finansieringsordninger. Siden arbeidsgruppen ikke kom fram til noen løsning m.h.t. finansieringen, vedtok
styret i Brødfakta å legge ned virksomheten fra 01.01.2005. Styrevedtaket fikk sin tilslutning av styret i Norske
Felleskjøp.

Tilbakebetaling av investeringstilskudd til reguleringsanlegg i grøntsektoren

Omsetningsrådet vedtok 20.03.2000 at Gartnerhallens rolle som markedsregulator for grøntsektoren skulle
opphøre med virkning fra 01.07.2000. Samtidig ga rådet retningslinjer for Gartnerhallens tilbakebetaling av
mottatte, men ikke avskrevne tilskudd. Etter gjentatte behandlinger i Omsetningsrådet, fattet Landbruks- og
matdepartementet 26.04.2004 vedtak i klagesaken. Omsetningsrådets vedtak ble i hovedsak opprettholdt.
Departementet fastsatte, med utgangspunkt i rådets vedtak av 20.03.2000, statens tilbakebetalingskrav til 
kr 37 339 300 (eks. renter).

Departementet fastslo i vedtaket at tilbakebetalingskravet mot Gartnerhallen gjaldt statlige midler bevilget av
Stortinget i henhold til jordbruksavtalen, noe som innebærer at omsetningsloven ikke får direkte anvendelse i
denne saken. Omsetningsloven gjelder rådets bruk av midler innkrevd som omsetningsavgift, men ikke statlige
midler over jordbruksavtalen, noe som innebærer at omsetningslovens spesielle forvaltningsrettslige regler om
begrenset klagerett m.m. ikke får betydning i denne saken. Departementet fant imidlertid at disse forhold
uansett ikke kunne få noen betydning for sakens materielle sider. Departementet avviste videre klagerens
generelle anførsler om foreldelse. Som følge av vedtaket av 26.04.2004 har departementet nå overtatt Omset-
ningsrådets rolle som statens representant i denne saken.

Gartnerhallen har ennå ikke tilbakebetalt beløpet som departementet har fastsatt, og sakens parter har heller
ikke kommet til enighet i forliksrådet. Av hensyn til prosessuelle frister tok staten ved Landbruks- og mat-
departementet ut stevning mot Gartnerhallen 19.11.2004 for å få tilbakebetalt beløpet.

Ekstraordinære bevilgninger i 2004

I tillegg til noen ekstraordinære tiltak gjennom opplysningsvirksomhet og faglige tiltak, bevilget Omsetningsrå-
det 18.06.2004 engangsbevilgninger på

2 mill. kroner til landbrukets 100-årsmarkering i regi av prosjektet Mat og kulturlandskap 2005
og
inntil 1,5 mill. kroner til helkjedeavtaler for økt vareomsetning av norskproduserte økologiske varer.

Bevilgninger til Landbrukets 100-årsmarkering ble belastet fondene etter vedtatt fordelingsnøkkel i 2004, mens
midler til helkjedeavtaler blir belastet fondene i 2005 når endelig beløp blir vedtatt.
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Endringer i regelverket for markedsregulering av epler

Statens landbruksforvaltning hadde 15.04.2004 møte med bransjen for å få eventuelle innspill til endringer av
forskriftene for avsetningstiltakene på epler (reguleringslagring, fabrikklevering og billigsalgsaksjoner). For-
skriftene knyttet til disse avsetningstiltakene krever at GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) skal informere
markedsaktører med fruktomsetning om avlingsprognoser og om iverksettelse av reguleringstiltak. For å bringe
best mulig informasjon ut til markedsaktørene, mente bransjen det er viktig at markedsaktører som deltar i
reguleringen bør være forpliktet til å besvare spørsmål fra/gi oppgaver til GPS knyttet til forhold av betydning
for reguleringen (eksempelvis oppgi beholdning av epler og produsentlager/fruktlager mv.). Omsetningsrådet
delte bransjens syn, og i § 2 i forskriftene for avsetningstiltak epler for 2004 ble det tatt inn at markedsaktører
som ønsker å delta i markedsreguleringen av epler forplikter seg til å besvare spørsmål som har betydning for
reguleringen.

Høring av ny forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mv. 
innen landbruk og fiske

Omsetningsrådets arbeidsutvalg vedtok 17.03.2004 en høringsuttalelse til unntaksforskriften til den nye kon-
kurranseloven som trådte i kraft 1. mai 2004. 

Den nye konkurranseloven legger opp til en videreføring av primærnæringsunntaket, men selve unntaksbe-
stemmelsen legges nå til egen forskrift. Lovens unntaksbestemmelse knytter primærnæringsunntaket til det
”som er nødvendig for å gjennomføre landbruks- og fiskeripolitikken”, og forskriftens formål er å nærmere
angi når disse unntakene fra konkurranselovens §§ 10 og 11 om forbud mot konkurransebegrensende samar-
beid og utilbørlig utnyttelse av markedsdominans kommer til anvendelse. 

Forskriften angir derfor i § 2 de grunnleggende vilkår som må eksistere for at unntaksbestemmelsen gjelder.
Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i § 10 og forbudet mot utilbørlig misbruk av markedsdomi-
nans i § 11 kommer ikke til anvendelse på primærnæringssektorene når avtaler, beslutninger, samordnet opp-
treden eller ensidige handlinger foretatt av primærprodusenter og deres organisasjoner, er i samsvar med lov
eller forskrift eller eventuelt avtale mellom staten og næringsorganisasjonen. Dette understrekes i § 4 hvor
man pålegger den som påberoper seg unntaket en plikt til å vise hjemmel på forespørsel fra konkurransemyn-
dighetene. 

For Omsetningsrådets arbeidsutvalg var det viktig å understreke MODs uttrykte forutsetning om at norsk land-
bruks- og fiskeripolitikk ikke skal endres som en følge av ny konkurranselovgivning. For en gjennomføring av
dagens markedsregulering er det av avgjørende betydning at både de aktiviteter som utføres av markedsregu-
lator og de ordninger og virkemidler som eksisterer, omfattes av unntaksbestemmelsen. Dette la Omsetnings-
rådets arbeidsutvalg forutsetningsvis til grunn i sin høringsuttalelse, og uttrykte støtte til den generelle utfor-
ming forskriften har fått.   
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Regnskap for omsetningsavgiftene

RESULTATREGNSKAP Spesifikasjon 2004 2003
(hele tusen) i noter

Mottatte omsetningsavgifter og bevilgninger

Mottatte omsetningsavgifter 1 511 254 310 498

Avsetningstiltak 440 462 258 538
Faglige tiltak 75 615 0
Opplysningsarbeid 106 710 167 655
Andre bevilgninger 2 2 000 0

Sum bevilgninger                                        1 624 787 426 193

Disponible omsetningsavgiftsmidler -113 532 -115 696

Netto administrasjonskostnader belastet omsetningsavgiftene 1 og 3 9 339 8 996

Finansinntekter 1 7 445 20 173

Årsresultat overført fra (til) fondskapital 1 -115 426 -104 519
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BALANSE PR  31.12.    Spesifikasjon 2004 2003
(hele tusen)                     i noter

Eiendeler

Omløpsmidler

Forskutterte midler 4 4 169 46 882
Driftskredittlån 5 170 000 167 000
Utestående avgifter 6 150 440 58 007
Andre fordringer 7 0 3 461
Kontanter og bankinnskudd 117 965 209 960

Sum omløpsmidler 442 573 485 310

Sum eiendeler 442 573 485 310

Gjeld og fondskapital

Fondskapital 1 365 178 480 604

Kortsiktig gjeld

Bevilgede, ikke utbetalte midler 8 69 450 12
Annen kortsiktig gjeld 9 7 945 4 694

Sum kortsiktig gjeld 77 395 4 706

Sum gjeld og fondskapital 442 573 485 310

Oslo, 31. desember 2004
23. juni 2005
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Noter til regnskap for omsetningsavgiftene

Prinsipper

Avgiftene resultatføres etter hvert som de faktureres produsenter, omsetningsleddene og det offentlige.
Opptjente, men ikke innbetalte avgifter pr. 31.12. vil da være tatt med i regnskapet. Samme prinsipp er
anvendt for 2003, og således er resultattallene sammenlignbare. Avgiftene som inndrives gjennom Statens
landbruksforvaltning er bare periodisert i forhold til hva SLF pr. 31. desember har fått innbetalt i avgifter.
Dette er i samsvar med uttalelser fra Riksrevisjonen og det medfører at det regnskapsmessig vil kunne være
noe avgiftsetterslep for korn, kjøtt og fjørfe.

Bevilgningene resultatføres etter hvert som de er behandlet i Omsetningsrådets organer. Vedtak som er gjort i
2005 og som gjelder avgiftsmessige forhold for 2004 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 Omsetnings-
rådet 26.04.2002.  Direkte henførbare kostnader fordeles direkte.  Renteinntekter beregnes og fordeles til
fondskapitalen med utgangspunkt i hva som til enhver tid er innestående midler. Fra 2003 er separate
bankkonti etablert.

Note 1  -  fondskapital for omsetningsavgiftene1) pr. 31.12.0 4 og årets endring

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

01.01.2004 avgifter kostn. kapital 31.12.2004

Kjøtt        250 457 177 264 -296 733 4 766 -1 845 -116 548 133 909

Egg 33 094 36 618 -46 876 431 -2 187 -12 014 21 079

Fjørfekjøtt 5 544 28 152 -19 444 151 -981 7 878 13 422

Melk 145 317 204 9421) -197 720 1 474 -2 651 -6 045 151 362

Pelsdyrskinn 398 5 795 -5 820 19 -261 -268 131

Hagebruk 12 663 13 9002) -13 483 279 -885 -189 12 4753)

Korn 33 131 44 583 -44 711 326 -529 -331 32 800

Sum 480 604 511 254 -624 7874) 7 445 -9 339 -115 426 365 178

1) inkl. overproduksjonsavgift på 73,5 mill. kroner
2) inkl. 3,9 mill. kroner til avsetningstiltak 
3) hvorav 9,7 mill. kroner gjelder avsetningstiltak grønt
4) ekskl. eventuelle ekstra kostnader f.o.m. 2. halvår 2001 som følge av endringer i lov om merverdiavgift
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2004 2003
Note 2 - andre bevilgninger        
Tilskudd til Mat og Kulturlandskap i 2005 2 000 0
Sum 2 000 0

Note 3  - administrasjonskostnader
Sekretariatskostnader 2004 7 635 8 600
Møtekostnader til rådet, årsmelding og gebyrer 926 0
Revisjon inkl. mva. 128 90
Utvikling av nytt fagsystem - EGGsys 0 68
Andre kostnader, gammelt arkiv mv. 0 77
NILF - reguleringskapasitet melk, sluttoppgjør 450 0
Evaluering samlokalisering av opplysningskontorene 200 161
Sum administrasjonskostnader 9 339 8 996

Note 4  -  forskutterte midler 
Tine BA 645 33 967
Gilde Norsk Kjøtt BA 0 12 005
Prior Norge BA 1 215 535
Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker 110 162
GrøntProdusentenes Samarbeidsråd 0 31
Brødfakta 186 0
Norske Felleskjøp 1 861 183
Tilskudd slakting av gris med ekstra lave vekter 153 0
Sum 4 169 46 883

Note 5  -  driftskredittlån
Gilde Norsk Kjøtt BA 150 000 150 000
Prior Norge BA 20 000 17 000
Sum 170 000 167 000

Note 6  -  utestående fordringer fordelt pr. sektor
Leveranseregisteret - avgift på kjøtt 42 483 16 359
Leveranseregisteret - avgift på fjørfekjøtt 2 604 2 608
Utestående avgift på melk 95 736 36 369
Utestående avgift på pelsdyrskinn 167 143
Utestående avgift eggpakkerier 6 499 2 528
Utestående avgift eggprodusenter 472 0
Distrikts- og frakttilskudd, egg 1 349 771
Utestående avgift kjøttprodusenter 155 0
Utestående avgift på korn 975 0
Sum 150 440 58 778

Note 7  -  utestående fordringer
Kundefordringer (for 2004 overført til note 6) 0 2 690
Sum 0 2 690
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2004 2003
Note 8  -  bevilgede, ikke utbetalte midler
Gilde Norsk Kjøtt BA 67 153 0
Prior Norge BA 0 0
GrøntProdusentenes Samarbeidsråd 195 0
Mat og Kulturlandskap i 2005 2 000 0
Tilskudd svineproduksjon - tilbakekrav pga. mislighold 78 6
Gausdalmeieriet AS 24 12
Sum 69 450 18

Note 9 - annen kortsiktig gjeld
Forskningsavgift og matproduksjonsavgift 7 588 4 557
Leverandørgjeld 0 131
Skyldig offentlige avgifter 357 0
Sum 7 945 4 688
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Regnskap for midler fra jordbruksavtalen

RESULTATREGNSKAP    Spesifikasjon 2004 2003
(hele tusen) i noter 

Overføringer og tilbakeføringer

Overføring av jordbruksavtalemidler 70-11 Overført fra SLF 48 980 57 256
Omdisponerte tilbakeførte midler fra reguleringsanlegg 9 500 22 000
Tilbakeførte bevilgninger til reguleringsanlegg 1 -8 016 9 073

Sum overføringer og tilbakeføringer 50 464 88 329

Tilskudd mv.

Markedsregulering
Avsetningstiltak 2 58 018 47 438
Reduksjon tilbakeført bevilgning reguleringsanlegg 9 500 22 000

Sum markedsregulering 67 518 69 438

Avsatt tilbakeførte midler inneværende år 6 -8 016 9 073

Sum tilskudd og avsetninger 59 502 78 511

Endring i bevilgede, ikke overførte midler fra
jordbruksavtalen -9 038 9 818
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BALANSE PR 31.12. Spesifikasjon 2004 2003
(hele tusen) i noter

Eiendeler

Omløpsmidler

Bevilgede, ikke overførte midler (saldering) 5 332 -8 706
Forskutterte midler 3 3 9 019
Utestående tilbakebetaling reguleringsanlegg 7 37 340 49 074
Bankinnskudd 3 932 10 443

Sum omløpsmidler 41 607 59 830

Sum eiendeler 41 607 59 830

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Mellomværende 151 881
Bevilgede, ikke utbetalte midler
Avsetningstiltak 4 335 313

Sum kortsiktig gjeld 487 1 194

Reguleringsanlegg, tilbakeførte midler - rest 6 41 120 58 636
Avsetningstiltak, tilbakeførte midler - rest 0 0
Sum tilbakeførte midler 41 120 58 636
Sum gjeld og tilbakeførte midler 41 607 59 830

Oslo, 31. desember 2004
23. juni 2005
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Noter til regnskap for midler 
fra jordbruksavtalen

Prinsipper

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

Alle bevilgninger for 2004 er tatt med i regnskapet, også de bevilgninger som er foretatt i 2005, men som
gjelder 2004.

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.

2004 2003
Note 1 - tilbakeførte bevilgninger til reguleringsanlegg
Grøntsektoren, klagesak Gartnerhallen - LMD -253 253
Grøntsektoren, reduksjon tilbakebetalingskrav Gartnerhallen -11 482 0
Kjøttsektoren 0 8 820
Fjørfesektoren 3 719 0
Sum -8 016 9 073

Note 2 - avsetningstiltak
Kadaverhåndteringsanlegg 10 000 0
Kadaverhåndtering 4 627 4 105
Melk og melkeprodukter 10 000 10 000
Hagebrukssektoren, produsentsammenslutninger 495 452
Hagebrukssektoren, overført fondet for oms.avgift 3 900 3 900
Kollektiv dekning av omsetningsavgift for hagebruksprodukter 10 000 10 000
Prisnedskriving potetsprit og lagerkompensasjon 18 997 18 981
Sum 58 018 47 438

Note 3 - forskutterte midler - avsetningstiltak
Kadaverhåndteringsanlegg Nord-Norge 0 9 000
Hoff Norske Potetindustrier BA 3 19
Sum 3 9 019

Note 4 - bevilgede, ikke utbetalte midler - avsetningstiltak
Kadaverhåndtering 77 55
Produsentsammenslutninger 259 258
Sum 335 313
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2004 2003
Note 5 - mellomværende jordbruksavtalemidler
Forskutterte midler 01.01. -8 706 1 142
Overføring av tilbakeført bevilgning økologiske produkter 0 -30
Bevilgede, ikke mottatte midler 01.01., markedsreguleringen -8 706 1 112
Øking/reduksjon i år 9 038 -9 818
Bevilgede, ikke mottatte midler 31.12. 332 -8 706

Note 6 - endring i tilbakeførte midler reguleringsanlegg
Tilbakeførte midler 01.01. 58 636 71 563
Avsatt tilbakeførte midler i år 3 466 9 073
Reduksjon tilbakebetalingskrav Gartnerhallen, vedtak LMD 26.04.2004 -11 482 -8 016 0
Tilbakebetalt LMD -9 500 -22000
Tilbakeførte midler 31.12. 41 120 58 636

Tilbakeførte midler er fordelt slik:
Kjøtt 0 8 820
Grønt 38 081 49 816
Fjørfe 3 039 0
Sum 41 120 58 636

Note 7 - utestående tilbakebetaling reguleringsanlegg
A.L Gartnerhallen *) 37 340 49 074
Sum 37 340 49 074

*) Utestående hos A.L Gartnerhallen er henvist til retten, og Landbruks- og matdepartementet fører saken.
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Område Tittel Dato og nr. Sist endret

Generelt Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror 10.07.36 nr. 6 21.12.01

Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende 
markedsregulering for jordbruksråvarer 01.07.03 nr. 919 08.07.04

Forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, 
og om overproduksjonsavgift på mjølk 29.06.99 nr. 763 21.12.04

Forskrift om innkreving av omsetningsavgift 
og overproduksjonsavgift 20.12.96 nr. 1343 11.12.02

Forskrift om tilbakebetaling av tilskudd 
bevilget til reguleringsanlegg 21.05.79 nr. 4272

Forskrift om anvendelse av midler fra omsetnings-
avgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet 25.09.91 nr. 1018

Melk Forskrift om markedsregulering av norskprodusert 
melk og melkeprodukter 28.11.96 nr. 1478 05.12.03

Forskrift om markedsregulators forsyningsplikt 
innenfor melkesektoren 05.12.03 nr. 1602

Forskrift om reguleringsvare og forretningsmessig 
lagringsperiode i melkesektoren 29.09.04 nr. 1372

Forskrift om gjennomføring av skulemjølkordninga 13.05.97 nr. 1556 05.12.03

Forskrift om prisnedskrivning ved salg av melkefett 
i form av smørolje til margarinindustrien 12.05.98 nr. 1569 05.12.03

Forskrift om dekning av transportkostnader ved 
reguleringsproduksjon av meieriprodukter 27.11.98 nr. 1570 05.12.03

Forskrift om prisnedskrivning ved salg av kasein 
til industriformål 13.07.04 nr. 554

Nærmere bestemmelser om godtgjørelse av 
markedsregulators reguleringskapasitet i melkesektoren 01.12.04

Kravspesifikasjon for rå melk 05.12.03

Kravspesifikasjon for smør ev. fløte etter avtale 13.05.97 05.12.03

Kjøtt Forskrift om markedsregulering av norskprodusert kjøtt 14.03.96 nr. 1477 05.12.03

Forskrift om reguleringsvare i kjøttsektoren 25.09.00 nr. 1707 18.06.04 

Forskrift for kompensasjon ved slakting av 
gris med ekstra lave vekter 29.09.04 nr. 1446
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Oversikt over regelverk vedrørende 
markedsreguleringen
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Retningslinjer om informasjonsflyt i kjøttsektoren 05.12.03

Egg og Forskrift om markedsregulering av norskprodusert 
fjørfekjøtt egg og fjørfekjøtt 30.11.93 nr. 1440 05.12.03

Forskrift om priskompensasjon for skilleprodukter 
og praktisering av Prior Norges kjøpeplikt på 
norskprodusert eggehvite 29.06.93 nr. 1439

Forskrift om godkjente eggpakkeriers adgang til 
å levere overskuddsegg til markedsregulator 08.06.95 nr. 1217 05.12.03

Forskrift om private fjørfeslakteriers medvirkning 
ved billigsalg av fjørfekjøtt 30.11.93 nr. 1441

Forskrift om frivillig førtidsslakting av høns i 2005 17.11.2004 nr. 1523

Forskrift om kompensasjon ved utsatt 
innsettidspunkt for verpehøner 01.12.2004 nr. 1697

Retningslinjer om informasjonsflyt i eggsektoren 05.12.03

Retningslinjer om informasjonsflyt i fjørfekjøttsektoren 05.12.03 

Grønt Forskrift om tilskot til produsentretta rådgjeving 
i grøntsektoren 05.06.97 nr. 1557

Forskrift for tilskudd ved fabrikklevering av eple i 2004 18.06.04 nr. 1030

Forskrift om tilskudd til reguleringslagring av eple i 2004 18.06.04 nr. 1029

Forskrift om tilskudd til billigsalgsauksjoner for eple i 2004 18.06.04 nr. 1028

Forskrift om avsetningstiltak for matpoteter 19.06.03 nr. 1885

Korn Forskrift om markedsregulering av 
norskprodusert korn og oljefrø 21.06.02 nr. 772 01.12.04

Honning Forskrift om anvendelse av midler avsatt under 
jordbruksavtalen til avsetningstiltak for honning 23.09.93 nr. 1442

Forskriftene er publisert på www.lovdata.no og på Statens landbruksforvaltnings hjemmeside www.slf.dep.no under
Markedstiltak, Omsetningsrådet og regelverk/forskrifter.
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