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Leiaren har ordet
Eg vil påstå at den norske modellen med 
marknadsregulering i hovedsak fungerer godt og i tråd 
med bøndenes og samfunnets interesser! Modellen byg-
ger på både ansvarsfordeling og samarbeid, og kan vere 
krevande for alle aktørane. 

Marknaden for egg har dei siste åra vore prega av 
omstilling. Årsaka var at tradisjonelle bur ville bli for-
bode frå 2012. Innføring av nye bur og auka produksjon 
gjorde at prognosane frå 2009 tyda på at det kunne bli 
stort overskot av egg. Samtidig kunne det bli for lite egg 
etter at forbodet trådde i kraft pr 1. januar 2012. Etter 
forslag frå marknadsregulator er det gjennomført fleire 
ulike typar reguleringstiltak i perioden 2009 til 2011, 
og desse er sett i verk både til rett tid og i rett omfang. 
I dag har vi ein marknad for egg i balanse.  Dette viser 
både at systemet med marknadsregulering i denne saka 
har fungert etter føremålet og at marknadsregulator har 
gjort ein god jobb. Eg vil kalle det ein suksess!

Så vart marknadsregulatorrolla sett på prøve i sam-
band med smørmangelen fram mot slutten av året. Den 
situasjonen som oppsto var uhelding, og kunne vore 
handtert betre av marknadsregulator.

For svin har vi i 2011 sett ein aukande overproduk-
sjon som ser ut til å strekke seg inn i 2012. Trass i denne 
situasjonen vart det likevel behov for å importere ribbe 
til jul. 

I kornbransjen førte vanskelege  vekst- og haustetil-
høve til låg avling og redusert kvalitet på både mat- og 
fôrkorn. Berre 15 prosent av det norske kvantumet av 
kveite kan nyttast som mat. Dette er eit rekordlågt tal. 
Over tid ser vi at kornarealet går attende, med sju pro-
sent dei siste ti åra. Denne utviklinga er uheldig med 
tanke på sjølforsyninga.

Av storfe blir det importert betydelege kvanta kjøt, 
likeeins lammekjøt av noko omfang. Eg vil peike på at 
det her ligg unytta potensiale for norske bønder. Det vil 

såleis alt no vere rom for fleire ammekyr og meir sau. 
I Meld. St. 9 (2011-12) om Landbruks- og matpolitik-
ken legg Regjeringa opp til at norsk landbruk, sjølv skal 
dekke behovet for varer som det er naturleg grunnlag 
for å produsere i Norge. For alle sektorar vil Regjeringa 
leggje til rette for at produksjonen kan auke i takt med 
etterspurnaden i ein aukande befolkning. 

Systemet med marknadsregulator som samstundes 
er marknadsaktør er godt tilpassa norske tilhøve. I til-
legg er det effektivt og billeg. Det er bøndene sjølve som 
betaler for reguleringa gjennom omsetningsavgifta, og 
som eigarar av samvirkeføretaka vil det være i deira in-
teresse at reguleringa skjer til lågast mogleg kostnad. Eit 
fleirtal i Stortinget har gått inn for å vidareføre samvir-
ket si rolle som forvaltar av marknadsordningane.

På møta i rådet gir representantane for marknadsre-
gulatorane  ei orientering om situasjonen i dei respek-
tive produksjonane. Det er likevel viktig at rådet reiser 
ut og besøker enkeltsektorar i løpet av arbeidsåret. I 
2010 besøkte vi frukt- og grøntbransjen. I 2011 besøkte 
vi  Norske Felleskjøp i Stange og Geno sitt anlegg på 
Store Ree. 

Eg vil takke for samarbeidet i Omsetningsrådet. Vi 
har hatt gode debattar, friske utsegn, motinnlegg og 
spørsmål. Sjølv har eg stor glede av å vere med og føle 
norsk landbruk på pulsen; det føler eg at vi gjer i Om-
setningsrådet. Takk til dei som har gått ut av rådet det 
siste året!

Sekretariatet gjer ein uvurderleg jobb for oss i rådet, 
og har også dette året administrert og lagt fram sakene 
på ein god måte. Enno ein gong vil eg trekke fram dei 
sonderingane og avklaringane sekretariatet gjennomfø-
rer i saksførebuinga. Takk for godt arbeid og takk til SLF 
for god tilrettelegging for Omsetningsrådet!

Ottar Befring
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Omsetningsloven
Omsetningsloven har som formål å fremme omsetnin-
gen av de viktigste norskproduserte jordbruksvarene. 
Markedsreguleringens viktigste formål er å skape ba-
lanse mellom tilbud og etterspørsel av landbruksvarer. 
Omsetningsloven er det juridiske grunnlaget for mar-
kedsreguleringssystemet, og Omsetningsrådet (OR) er 
etter loven satt til å forvalte dette.

Omsetningsrådet
Omsetningsrådet er et offentlig, partssammensatt for-
valtningsorgan. Rådet har ansvaret for forvaltningen av 
markedsreguleringssystemet for jordbruksvarer. Etter 
omsetningsloven er rådet tillagt kompetanse til å kreve 
inn omsetningsavgift og forvalte avgiftsmidler til regu-
leringsformål.

Fakta om Omsetningsrådet
Virksomheten til Omsetningsrådet er hjemlet i omset-
ningsloven. Loven angir at Omsetningsrådet skal ha 11 
medlemmer samt hvilke institusjoner og organisasjoner 
medlemmene skal representere. Omsetningsrådet er 
sammensatt av representanter for myndighetene, for-
brukerne, faglagene, samvirkeorganisasjonene, indus-
trien og handelen. Medlemmene, med personlige va-
ramedlemmer og revisor, oppnevnes av Landbruks- og 
matdepartementet (LMD). Samvirkeorganisasjonene 
har flertall sammen med Norges Bondelag og Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag med 6 av de 11 medlemmene 
i rådet.

LMD har gjennom forskrift om Omsetningsrådets 
myndighet fastsatt regler som skal sikre at de vedtake-
ne Omsetningsrådet fatter i minst mulig grad påvirker 
konkurranseforholdene i markedet. Det er ikke almin-

Omsetningsloven og 
markedsregulering

Omsetningsloven, lov til å fremja umsetnaden 
av jordbruksvaror (lov av 10. juli 1936), dekker 
følgende vareslag:
n	 Kjøtt av storfe, sau, svin og fjørfe 
n	 Melk
n	 Egg
n	 Korn og oljefrø
n	 Poteter, grønnsaker, frukt og bær
n	 Pelsdyrskinn

For matpoteter kan Omsetningsrådet sette i verk 
avsetningstiltak som blir finansiert over jordbruks-
avtalen.

Omsetningsrådet har følgende hovedoppgaver:
1. Kreve inn omsetningsavgift og overproduksjons-

avgift
2. Fatte vedtak om bruken av midlene fra omset-

ningsavgiften til:
 n  markedsregulerende tiltak
 n  faglige tiltak
 n opplysningsvirksomhet
 n administrering av ordningene
3. Kontrollere at markedsregulator følger opp for-

skrifter og vedtak fra Omsetningsrådet
4. Sørge for oppdatering og utvikling av regelverket 

under omsetningsloven
5. Sikre at vedtak som fattes er i samsvar med lov, 

forskrifter og gjeldende jordbruksavtale
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nelig klagerett på vedtak fattet av Omsetningsrådet, 
men LMD kan omgjøre vedtak som er i strid med lov, 
forskrift eller gjeldende jordbruksavtale.

Etter anbefaling fra Omsetningsrådet fastsetter LMD 
omsetningsavgiften og betingelsene knyttet til denne i 
to forskrifter. Omsetningsrådets regnskap blir revidert 
av en revisor oppnevnt av LMD. Gjennom jordbruksav-
talen tildeles grøntområdet midler, og det legges førin-
ger for støtte til diverse tiltak gjennom midler fra om-
setningsavgiften.

Statens landbruksforvaltning (SLF) er sekretariat for 
Omsetningsrådet. Sekretariatsfunksjonen innebærer 
økonomiforvaltning, forberedelse av saker til møter, 
vurdering av lovligheten av vedtak og kontroll av at ved-
tak blir iverksatt i samsvar med intensjonene.

I 2011 har Omsetningsrådet hatt sju møter og behand-
let 74 saker. Per 31.12.2011 bestod rådet av 64 prosent 
menn og 36 prosent kvinner.

Rådet delegerte i juni 2010 visse saker av ikke prinsi-
piell karakter til SLF. SLF gjorde 24 vedtak i slike saker 
i løpet av året.

Markedsreguleringsordningen
Hovedformålet med markedsreguleringen er å balan-
sere varetilførselen til markedet ved å regulere bort 
overskuddskvantumet. Ordningen blir finansiert av 

bøndene selv ved at kostnadene for dette fordeles på 
all produksjon gjennom avgifter. Ved omsetning av pro-
duktene betales det inn et fast beløp per kilo/liter i om-
setningsavgift. Avgiften går inn i et fond og blir brukt 
til avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsarbeid. 
Sammen med importvernet legger markedsregulerin-
gen grunnlaget for at bonden skal kunne ta ut de priser 
på kjøtt, melk, egg, korn og hagebruksprodukter som er 
fremforhandlet i jordbruksforhandlingene.

Omsetningsloven og 
markedsregulering

De viktigste målsettingene for markedsregu-
leringen i norsk landbruk, slik de er formulert i 
St.meld. nr. 19 (1999-2000) om norsk landbruk og 
matproduksjon, er:
n		 Mest mulig stabile priser for produsentene, 

noenlunde ens priser over hele landet
n		 Stabile avsetningsmuligheter for produsentene
n		 Stabile forsyninger i alle forbruksområder og til 

noenlunde ens pris
n	 Reguleringen skal bidra til at produsentene opp-

når priser mest mulig i samsvar med jordbruks-
avtalenes forutsetninger, samtidig som prisen i 
markedet skal holdes på eller under avtalt nivå, 
som gjennomsnitt for året

Omsetningsrådets sammensetning i 2011

Organisasjon Fast medlem Varamedlem
Oppnevnt i 
perioden

Landbruks- og matdepartementet
Ottar Befring
(midlertidig leder) Astrid Aass 2010-2013

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Vibeke Andersen (nestleder) Steinar Hauge 2010-2013

Norges Bondelag Nils T. Bjørke Per Gunnar Skorge 2010-2013

Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg Modulf Aukan 2010-2013

TINE SA Trond Reierstad Elisabeth Morthen 2010-2013

Nortura SA Sveinung Svebestad Kari Redse Håskjold 2010-2013

HSH/Coop NKL BA Sigrid Helland Hege Berg-Knutsen 2010-2013

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Ann Elise Hildebrandt
(1. jan - 31. jan)
Kjell Mjaatvedt
(1. feb. – 31. des.)

Kjell Mjaatvedt
(1. jan - 31. jan)
Ann Elise Hildebrandt
(1. feb. – 31. des.) 2010-2013

Norske Felleskjøp BA

Steinar Dvergsdal
(1, jan. – 25. mai)
Einar Enger
(26. mai – 31. des.)

Oddveig Gikling-Bjørnå
(1. jan – 25. mai)
Olav Håkon Ulfsnes
(26. mai – 31. des.) 2010-2013

Norsk Landbrukssamvirke Marthe Bay Haugen Eugen Tømte 2010-2013

Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund, Norges Frukt- og 
Grønnsakgrossisters Forbund, NHO Mat og Bio og Norkorn

Dag Henning Reksnes
(1. jan. – 31. mars)
Bjørn-Ole Juul-Hansen
(1. april – 31. des.) Gulbrand Eng 2010-2013
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Avsetningstiltak, faglige tiltak  
og opplysningsvirksomhet
Ved overproduksjon har markedsregulator ansvaret 
for å iverksette strakstiltak, kalt avsetningstiltak, for 
å bringe markedet i balanse igjen. Egne regelverk 
for hver sektor angir hvilke avsetningstiltak som kan 
benyttes. Er det overskudd i kjøttsektoren kan eksem-
pelvis fryselagring av hele/halve skrotter og enkelte 
stykningsdeler, samt salg av varer til nedskrevet, pris 
være aktuelt.

Avsetningstiltak settes i verk for å utjevne svingnin-
ger i produksjon og etterspørsel slik at tilbudet av jord-
bruksvarer til enhver tid, og i alle deler av landet, sam-
svarer best mulig med etterspørselen. Formålet med 
avsetningstiltakene er i første rekke å balansere marke-
det som grunnlag for best mulig prisuttak for bonden.

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet er av mer 
forebyggende og langsiktig karakter. Faglige tiltak rettes 
i hovedsak mot industrien og produsentene, mens opp-
lysningsvirksomheten har forbrukerne som målgruppe. 
Det er først og fremst opplysningskontorene og fagsen-
tret for kjøtt, Animalia, som tar seg av dette arbeidet.

For avsetningstiltak varierer utgiftene med markeds-
situasjonen. Betydelig overproduksjon fører til høy om-
setningsavgift, fordi det er behov for midler til å bringe 
markedet i balanse. Motsatt kan omsetningsavgiften 

settes lavere når bøndene ikke produserer mer enn nor-
ske forbrukere kjøper. For bonden er det viktig at det 
oppnås balanse mellom tilbud og etterspørsel i marke-
det, da det gir grunnlag for både best pris for varen og 
lavest omsetningsavgift.

Gjennomføring av markedsreguleringen
Samvirkeorganisasjonene i landbruket er gitt den utø-
vende rollen som markedsregulator innenfor hovedpro-
duksjonene. Unntaket er hagebrukssektoren som ikke 
har markedsregulator. Markedsregulator gjennomfører 
reguleringstiltak. Dette skal skje i samsvar med regel-
verket som er fastsatt og forvaltes av Omsetningsrådet. 
Markedsregulator får dekning for kostnadene ved de 
enkelte tiltakene i henhold til regelverket. GrøntPro-
dusentenes Samarbeidsråd (GPS) administrerer avset-
ningstiltak i hagebrukssektoren.

Følgende samvirkeorganisasjoner er 
markedsregulatorer:
• Tine SA for melk
• Norske Felleskjøp BA for korn
• Nortura SA for kjøtt og egg

 

Landbruks- og
matdepartementet

Omsetningsrådet

Tine SA (melk) Nortura SA (kjøtt og egg) Norske felleskjøp BA (korn)

Statens
landbruksforvaltning

(sekretariat)

Markedsregulator

Revisor

Landbruks- og matdepartementet utnevner medlemmene i Omsetningsrådet. Landbrukssamvirket er tildelt rollen som
markedsregulator for alle hovedproduksjoner i Norge, med unntak av grøntsektoren og fjørfekjøtt. Grøntprodusentens
samarbeidsråd (GPS) arbeider med administrering av markedsreguleringstiltak på grøntsektoren

Systemet for markedsregulering:

Landbruks- og matdepartementet utnevner medlemmene i Omsetningsrådet. Landbrukssamvirket er tildelt rollen 
som markedsregulator for alle hovedproduksjoner i Norge, med unntak av grøntsektoren og fjørfekjøtt. Grøntprodu-
sentens samarbeidsråd (GPS) arbeider med administrering av markedsreguleringstiltak på grøntsektoren
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Oversikt over innkomne midler, 
bruk og årsresultat
Omsetningsrådet forvalter midler fra omsetningsavgif-
tene, overproduksjonsavgift på melk og midler fra jord-
bruksavtalen.

Innkomne midler
Det ble i 2011 bokført 524 501 453 kroner i inntekter 
til fondet. Renteinntekter utgjorde 10 050 005 kroner. 
Omsetningsavgiften for de avgiftsbelagte produktene 
utgjorde 458 397 996 kroner. I tillegg kom 10 mill. 
kroner overført fra jordbruksavtalen som kollektivt dek-
ket omsetningsavgift på hagebruksprodukter, samt 3, 9 
mill. kroner til avsetningstiltak i hagebrukssektoren. 
Overproduksjonsavgift på melk utgjorde 40 416 270 
kroner, standardisert erstatning 1 731 263 kroner og 
innkommet på avskrevne fordringer 5 919 kroner.

Oversikt innkomne midler, bruk og årsresultat 2011

tusen kroner

Fond per 01.01. 359 474

Overproduksjonsavgift 40 416

Omsetningsavgifter 474 035

Finansinntekter 10 050

INNTEKTER 524 501

Avsetningstiltak 248 765

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet 199 993

Administrasjon sekretariatet 10 696

Administrasjon kvoteordningen for melk 8 900

UTGIFTER 468 353

Fond per 31.12. 415 622

ÅRSRESULTAT 56 149

Omsetningsavgiftene
Det ilegges omsetningsavgift på alle jordbruksvarene, 
med unntak av hagebruksprodukter som dekkes kol-
lektivt over jordbruksavtalen. Omsetningsavgiftene blir 
innbetalt av produsentene når de selger sine produkter. 
Avgiften blir brukt til finansiering av avsetningstiltak, 
faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Avgiftene fast-
settes vanligvis ved årsskiftet, men vurderes løpende 
gjennom året i forhold til markedssituasjonen. Unn-
taket er kornsektoren, der omsetningsavgiften følger 
kornåret, som går fra 1. juli til 30. juni. For melk, egg 
og kjøtt av kylling eller kalkun, fastsetter LMD avgifter. 
Omsetningsavgiften på kjøtt fra svin, sau/lam og storfe/
kalv, samt avgiften på korn, fastsettes av LMD som mak-
simalsatser. Innenfor denne øvre grensen kan Omset-
ningsrådet endre avgiften gjennom året ved behov, jf. 
tabellen på neste side.

Omsetningsrådets nøkkeltall 2011
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Omsetningsavgiften 2011 – endringer gjennom året
kr per liter eller kg

Produkt Maksimalsatser Fra 01.01. Fra 03.01. Fra 24.01. Fra 01.07. Fra 04.07. Fra 01.08. Fra 19.09. Fra 31.10.

Fjørfe 

And og gås       

Egg  1,10    

Kalkun  0,17     

Kylling  0,17     

Kjøtt 

Sau 2,50 0,80 0,70     

Lam 2,50 1,80 1,80 1,00   1,60

Storfe 2,00 0,70 0,70  1,30  0,50

Svin 2,00 1,40 1,00    

Purke/råne 2,00 0,50 0,50     

Korn 

Korn 1) 0,05 0,04 0,015    

Oljefrø1) 0,05 0,04 0,015    

Erter, lupiner 
og åkerbønner1) 0,05 0,04 0,015   

Melk 

Kumelk  0,07 0,06    

Geitmelk  0,07 0,06    

Pelsdyrskinn 2)  1 %     

1) Maksimalsatsen for korn var 6 øre i perioden 01.01.til 30.06.2011 
2) Satsen for pelsskinn er i prosent av salgsbeløpet

Markedsregulator fremmer
forslag til avgifter

Omsetningsrådet vurderer og
fremmer forslag til avgifter

Landbruks- og matdepartementet 
fastsetter endelige eller 

maksimale avgifter

Fremgangsmåten ved avgiftfastsettelsen:
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Årsresultat
Omsetningsrådets virksomhet hadde i 2011 et resultat 
på 56,1 mill. kroner. Resultatet er tilført fondskapitalen, 
slik at denne er endret tilsvarende fra 359,5 mill. kroner 
til 415,6 mill. kroner.

Tabellen nedenfor viser bruk av midler for alle sek-
torer fordelt på hhv. avsetningstiltak, faglige tiltak og 
opplysningsvirksomhet i 2011.

Avsatt over jordbruksoppgjøret
Midler avsatt over underpost 70.11 Avsetningstiltak 
forvaltes av Omsetningsrådet. Ved jordbruksoppgjøret 
2011 ble det avsatt følgende beløp for de ulike tiltakene:

Tiltak Bevilgning 2011
(mill. kroner)

Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk 10,0

Avsetningstiltak hagebruk og potet   3,9

Sum 13,9

Forbruket av midler i 2011 (i mill. kroner)

Avsetnings-
tiltak1

Faglige tiltak Opplysnings-
virksomhet

Sum
(mill. kroner)

Melk og melkeprodukter 104,3    8,0 28,1 140,4

Kjøtt 93,0  64,6 55,9 213,5

Hagebruk 0,5 4,2    9,0    13,7

Egg   31,7    3,1 7,7   42,6

Fjørfekjøtt         0,0   4,4 10,3   14,6

Korn 19,2 0,0      2,6 21,8

Pelsdyr         0    2,2    0 2,2

Sum alle sektorer 248,8 86,4 113,6 448,8

 1Avsetningstiltak inkluderer administrasjonskostnader
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Markedssituasjonen
I 2011 ble det produsert 1 476 mill. liter kumelk. Dette 
var 30 mill. liter mindre enn i 2010, en reduksjon på 
2,0  prosent.

Kvoteåret for kumelk startet 1. mars 2011 og varte 
fram til 1. mars 2012. Disponibel kumelkkvote ble re-
dusert med 1 prosent i kvoteåret 2011/2012, sammen-
lignet med forrige kvoteår. Det ble forventet at kvotene 
skulle gi en melketilgang på 1 508 mill. liter melk for 
kvoteåret 2011/2012.

Det ble produsert 19,5 mill. liter geitmelk i 2011, mot 
20,0 mill. liter i 2010. I 2011 var etterspørselen etter 
geitmelksprodukter om lag 1,5 mill. liter under melke-
tilgangen, noe som innebærer en overproduksjon på 
om lag 8 prosent. En del av overskuddet ble brukt til fôr. 
Kvoteåret for geitmelk følger kalenderåret, og forholds-
tallet for geitmelk ble satt til 1,00 for kvoteåret 2011.

Notert prisuttak for avtaleåret 2010/2011 var på 4,54 
kr per liter, tilsvarende målpris. For første halvår i avta-
leåret 2011/2012 økte målprisen til 4,66 kr per liter. No-
teringsprisen var på 4,66 kr per liter i denne perioden.

I 2011 var det for første gang behov for å importere 
smør til det norske markedet. Dagligvarebutikkene 
opplevde stor etterspørsel og smørmangel i løpet av 
høsten. Selv om norsk produksjon av smør til dagligva-
remarkedet økte i 2011 var ikke produksjonen tilstrek-
kelig til å dekke etterspørselen. Det ble derfor innført 
tollnedsettelse for smør i desember.

De siste årene har det blitt brukt midler over omset-
ningsavgiften på melk til reguleringseksport av smør. På 
grunn av smørmangelen og importbehovet i det norske 
markedet har det ikke vært reguleringseksport i 2. halv-
år 2011. Reguleringseksporten ble avsluttet i 1. kvartal 
2011.

Omsetningsavgift og overproduksjonsavgift
I 2011 ble det krevd inn 97,9 mill. kroner i omsetnings-
avgift og 40,4 mill. kroner i overproduksjonsavgift for 
melk. 5. desember 2011 fastsatte LMD midlertidig fri-
tak for overproduksjonsavgift på kumelk for kvoteåret 
2011/2012. Dette ble gjort fordi melketilgangen var 
lavere enn forventet, samtidig som etterspørselen et-
ter fettholdige melkeprodukter økte mer enn forventet 
høsten 2011 (se ovenfor). Renteinntektene til fondet 
for omsetningsavgift på melk var på 2,2 mill. kroner i 
2011, noe som er en økning på 1,2 mill. kroner.

Satsen for omsetningsavgiften var 7 øre per liter i før-
ste halvår og 6 øre per liter i andre halvår. Fondet for 
omsetningsavgift på melk var på 110,2 mill. kroner ved 
inngangen av året. Ved utgangen av 2011 var fondet re-
dusert til 98,6 mill. kroner.

Avsetningstiltak
I 2011 ble totalt 104 399 222 kroner av omsetningsav-
giften brukt til avsetningstiltak i meierisektoren og til 
markedsregulators administrasjonsgodtgjørelse. Dette 
var 1,2 mill. kroner (1,2 prosent) mer enn i 2010. Kost-
nader til reguleringskapasitet, transport og regulerings-
lager økte sammenlignet med 2010, mens kostnader til 
reguleringseksport av smør, prisnedskrivning av smør-
olje og prisnedskrivning av geitmelk til fôr ble redusert.

Prisnedskrivning til reguleringseksport av smør ut-
gjorde vel 500 000 kroner. Dette er en nedgang på 11,8 
mill. kroner fra 2010. Årsaken til nedgangen er omtalt 
foran, under Markedssituasjonen. I likhet med de tre 
foregående årene var det heller ikke i 2011 behov for å 
regulere hvitost til eksport.

Kompensasjon for reguleringskapasitet utgjorde 22,8 
mill. kroner i 2011, og dette var en økning på 7,2 mill. 

Melk
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kroner (46,2 prosent) fra 2010. I 2009 var kompensa-
sjonen for reguleringskapasitet 25,0 mill. kroner. I 2011 
var den 2,2 mill. kroner lavere.

Skolemelkordningen var enkelttiltaket som fikk til-
delt mest støtte fra fondet for omsetningsavgift på melk 
(29,4 mill. kroner). Både Tine SA og Q-Meieriene AS 
mottok omsetningsavgiftsmidler for leveranser av sko-
lemelk i 2011. Det ble likevel brukt 0,3 mill. kroner 
mindre til prisnedskrivning gjennom skolemelkordnin-
gen enn i 2010, et avvik på 1,0 prosent. Avviket skyldes 
en reduksjon i melkemengden gjennom ordningen på 
vel 100 000 liter sammenlignet med 2010. Det er i før-
ste rekke nedgang i salg av ¼ -liters kartonger som står 
for reduksjonen i salget.

Reguleringstransport er det avsetningstiltaket der til-
skuddet økte mest i kroner fra 2010 til 2011. Økningen 
kom i størst grad av volumavvik (90 prosent). Melkevo-
lumet som ble transportert økte med ca. 24,4 mill. liter. 
Noe av økningen skyldtes også prisavvik ved at satsen 
økte med 1 øre per liter fra 2010.

Prisnedskrivning av geitmelk til fôr ble redusert med 
1,5 mill. kroner i 2011 sammenlignet med 2010. Det-
te skyldtes i stor grad redusert volum av geitmelk til 
fôr. 498 689 liter geitmelk ble nedskrevet til fôr, mot 
783 842 liter i 2010. I tillegg har også behandlingskost-
nadene gått noe ned i 2011.

Netto hadde Tine SA en prisgevinst ved regulerings-
lagring i 2011 på 4,3 mill. kroner, som ble godskrevet 
fondet for omsetningsavgift på melk. Prisgevinsten var 
15 prosent høyere enn i 2010.

Tine SA økte sine administrasjonskostnader med 0,2 
mill. kroner i 2011, sammenlignet med 2010. 

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i bruk av om-
setningsavgiftsmidler til markedsregulering av melk i 
mill. kroner i perioden 2007-2011:

Avsetningstiltak melk 2007-2011

Samlet regnskap for markedsreguleringen i melkesek-
toren i 2011:

Avsetningstiltak melk 2011

kroner

Reguleringseksport av hvitost -

Prisnedskriving av skolemelk 29 364 752

Reguleringskapasitet 22 848 000

Reguleringstransport 23 495 091

Reguleringseksport av smør 503 841

Lagringskostnader 11 663 318

Salg til spesialmarkeder 6 836 485

Prisnedskrivning av smørolje 738 290

Geitmelk til fôr 2 687 691

Skummetmelkpulver til fôr -

Pristap/prisgevinst -4 251 534

Renteoppgjør -251 922

Korrigering utbetalt kompensasjon -

Markedsregulators administrasjonskostnader 10 765 210

Sum 104 399 222

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet
Faglige tiltak
Geno og Norsk Sau og Geit (NSG) fikk et samlet til-
skudd til avlsarbeid på 7,95 mill. kroner fra omsetnings-
avgiften på melk.  Av dette fikk Geno utbetalt 6,5 mill. 
kroner og NSG 1,45 mill. kroner. Både Geno og NSG 
fikk tilsvarende beløp som i 2010.

Opplysningsvirksomhet
I 2011 ble det gitt 28,1 mill. kroner i tilskudd til opp-
lysningsvirksomhet gjennom midler fra omsetningsav-
giften. Det ble gitt tilskudd til Opplysningskontoret for 
Meieriprodukter (OFM) samt opplysningsvirksomhet i 
regi av Matmerk. Beløpet fordeler seg som vist i tabel-
len nedenfor:

Opplysningsvirksomhet melk 2011

kroner

Opplysningskontoret for Meieriprodukter 24 000 000

Matmerk, Nyt Norge 3 200 000

Matmerk, økologisk mat 874 687

Sum 28 074 687

Matmerk tildeles midler fra omsetningsavgiften for 
å drive generisk markedsføring av økologisk mat og 
gjennomføre merkevarekampanjer for den nasjonale 
merkeordningen Nyt Norge. I 2011 bidro fondet for 
omsetningsavgift på melk med 0,9 mill. kroner til ge-
nerisk markedsføring av økologisk mat. Videre ble det 
anvendt 3,2 mill. kroner til markedsføring av Nyt Norge 
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fra omsetningsavgiften på melk, som er det samme som 
i 2010.

OFM driver merkenøytral informasjonsvirksomhet 
på vegne av aktørene i meieribransjen. Formålet er å 
øke kunnskapen om og fremme forbruket av norsk melk 
og meieriprodukter, blant annet gjennom internettsi-
den melk.no. I 2011 ble det bevilget 24,0 mill. kroner 
fra fondet for omsetningsavgift på melk til OFM.

For nærmere informasjon om opplysningsvirksomhe-
ten vises det til OFMs hjemmeside, melk.no.

Tabellen nedenfor viser OFMs regnskap for 2011:

Opplysningskontoret for meieriprodukter 2011

Kroner

Reklameaktiviteter 8 695 551

Informasjonsmateriell 1 303 673

Relasjonsarbeid 1 050 107

Presse 823 546

Fellestiltak i landbruket 253 640

Markedsinnsikt 775 876

Webutvikling 2 098 674

Skole 114 020

Sum markedsaktiviteter 15 115 087

Sum personal- og driftskostnader 8 888 906

Sum * 24 003 993

* Regnskapet viser et underskudd på 3 993 kroner, som forutsettes dekkes 
inn i 2012.

OFM hadde et underskudd på 3 993 kroner sammen-
lignet med budsjettrammen gitt gjennom omsetnings-
midlene. Av underskuddet dekkes 1 264 kroner fra 
egenkapitalen, mens 2 729 kroner er udekket tap som 
må dekkes ved kostnadsbesparelser i 2012.

Diagrammet nedenfor viser bruk av omsetningsavgif-
ten til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i perio-
den 2007-2011. Det var en svak reduksjon i bruk av mid-
ler i 2011, noe som hadde sammenheng med redusert 
budsjettramme for OFM.

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet melk 
2007 - 2011

Faglig tiltak Opplysningsvirksomhet
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Markedssituasjonen
Markedet for kjøtt var i 2011 preget av overskudd av 
svin, mens det var underdekning av storfe og lam.

Ved inngangen til året var det relativt lite gris på regu-
leringslager, vel 100 tonn, men dette økte utover våren 
og sommeren, og i uke 30 var lageret oppe i 2 500 tonn. 
På tross av overskuddet av svinekjøtt generelt, ble det 
også i 2011 knapt med ribbe fram mot jul, og det ble 
åpnet for supplerende import i en måned fra midten av 
november. Produksjonen av norsk svinekjøtt økte med 
1,5 prosent fra 2010, og endte på om lag 131 000 tonn, 
mens engrossalget hadde en vekst på 1,7 prosent. Den 
totale overdekningen i markedet var på om lag 2 500 
tonn, når en regner med eksporten.

Produksjonen av lammekjøtt var på om lag 22 901 
tonn, noe som var en nedgang fra foregående år på  
4 prosent. Nedgangen hadde sammenheng med at vått 
og kjølig vær i beitesesongen ga lavere slaktevekter på 
høsten og en del utsatt slakting. I tillegg var regulerings-
lageret ved inngangen av året lavt. Det var åpning for 
supplerende import i hele mai og juni, samt i en periode 
på tre uker fra midten av november for å sikre tilførs-
lene av pinnekjøtt til jul. Engrossalget for lam sank med 
6 prosent i forhold til 2010, mye p.g.a. begrensede til-
førsler av lammekjøtt under fårikålsesongen.

Produksjonen av storfekjøtt var på om lag 81 300 tonn. 
Det var en reduksjon på om lag 2,6 prosent i forhold til 
forgående år, og andelen norskprodusert storfekjøtt i 
markedet sank til under 90 prosent. Det var åpnet for 
supplerende import fra midten av mars til midten av 
september, og fra midten av desember og ut året, altså 

i nærmere 2/3 av året.  Samtidig fortsatte trenden med 
etterspørselsvekst, og engrossalget økte med om lag  
3 prosent sammenlignet med 2010.

For avtaleåret 2010/2011 ble prisuttak i forhold til 
gjennomsnittlig engrospris minus 0,09 kr per kg under 
planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, 0,13 kr 
per kg under målprisen for svin og 0,51 kr per kg un-
der målprisen for lam.  For andre halvår 2011 var ak-
kumulert avvik i forhold til planlagt gjennomsnittlig 
engrospris for storfe minus 0,08 kr per kg, mens det var 
et akkumulert avvik i forhold til målpris på henholdsvis 
minus 0,14 kr per kg for lam og minus 0,48 kr per kg 
for svin.

Omsetningsavgift
I 2011 ble det totalt innbetalt 253,7 mill. kroner i omset-
ningsavgift. Renteinntektene ble bokført med 5,7 mill. 
kroner. Fondet for omsetningsavgift på kjøtt var ved 
inngangen av året 187,6 mill. kroner. Ved utgangen av 
2011 hadde fondet økt til 231,3 mill. kroner.

Maksimalsatsene for 2011 ble fastsatt med bakgrunn i 
en forventet markedssituasjon for 2011 med underdek-
ning for storfe, og overskudd av lam og svin. Maksimal-
satsen ble hevet i forhold til 2010 for alle kjøttslag. For 
storfe og svin ble maksimalsatsen hevet med 0,60 kr til 
2,00 kr per kg, mens den ble hevet med 0,50 kr til 2,50 
kr per kg for lam.

Fra 1. januar 2009 ble purke/råne og sau tatt ut som 
reguleringsvare. Dette ble det tatt hensyn til ved å fast-
sette egne avgifter for disse.

Kjøtt
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Avsetningstiltak
Totalt ble det produsert 234 740 tonn kjøtt i 2011. Det 
var en reduksjon på om lag 0,6 prosent sammenliknet 
med foregående år. Produksjonen av storfekjøtt var på 
81 332 tonn, en reduksjon på 2,6 prosent sammenlik-
net med 2010. For svinekjøtt ble produksjonen 130 507 
tonn, som utgjorde en økning på 1,4 prosent sammen-
liknet med foregående år. Produksjonen av lam var på 
22 901 tonn, noe som var en reduksjon på 4 prosent 
sammenliknet med 2010.

Reguleringslageret var ved inngangen til 2011 på 
1 098 tonn kjøtt. Av dette var 902 tonn storfekjøtt, 122 
tonn svin og 74 tonn lam. Lageret av storfe og lam ble 
brukt opp utover våren og sommeren, mens lageret for 
svin økte. Ved utgangen av 2011 var reguleringslageret 
redusert til 682 tonn kjøtt, hvorav 617 tonn var svine-
kjøtt, og 65 tonn var lam. Det var ikke storfekjøtt på 
reguleringslager ved utgangen av 2011.

Det ble totalt importert 14 270 tonn kjøtt i 2011. Stor-
fe utgjorde 10 364 tonn, svin utgjorde 2 363 tonn og 
lam utgjorde 1 543 tonn.

Markedsreguleringseksporten av svin ble noe redu-
sert i forhold til foregående år. I 2011 utgjorde ekspor-
ten 2 023 tonn svinekjøtt, mot 3 100 tonn i 2010. Det 
var ingen reguleringseksport av storfe og lam i 2011. 
WTO-eksportkvotene er for svin 3 791 tonn, storfe 
1 497 tonn og lam 681 tonn.

I 2011 påløp det kostnader til avsetningstiltak pri-
mært knyttet til reguleringslagring og eksport av svi-
nekjøtt. Kostnadene til markedsregulering var på 93,0 
mill. kroner i 2011, en reduksjon på 37,3 mill. kroner 
sammenlignet med 2010. Markedsregulators adminis-
trasjonskostnader ble redusert til 11,5 mill. kroner, en 
nedgang på 3,9 prosent sammenlignet med 2010.

Avsetningstiltak kjøtt 2011

 kroner

Reguleringslager 24 838 478

Frysefradrag 11 514 287

Reguleringseksport 45 212 675

Markedsregulators administrasjonskostnader 11 456 999

Totale avsetningskostnader 93 022 439

I posten reguleringslager inngår pristap/prisgevinst i 
perioden, samt kostnader ved rullerende trekkrettighet 
til finansiering av markedsreguleringen. Sistnevnte ut-
gjør 690 000 kroner. Trekkrettigheten er ikke benyttet 
i 2011.

Diagrammet nedenfor viser bruk av midler fra om-
setningsavgiften til avsetningstiltak for kjøtt i perioden 
2007–2011.

Avsetningstiltak kjøtt 2007 - 2011

 

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet
Faglige tiltak
For kjøtt gis det tilskudd til kvalitets- og avlsarbeid i regi 
av avlsorganisasjoner og andre, samt til Animalia. Ani-
malia er et av Norges ledende fag- og utviklingsmiljøer 
innen kjøtt- og eggproduksjon. Animalia arbeider langs 
hele verdikjeden fra dyreavl og dyrehelse, via dyretran-
sport og slakting til skjæring, foredling og prosess.

Regnskapet for faglige tiltak for kjøtt for 2011 viser at 
virksomheten som er finansiert over omsetningsavgif-
ten beløp seg til 64,6 mill. kroner.

Faglige tiltak kjøtt 2011

kroner

Støtte til kvalitets- og avlsarbeid   19 245 001

Kjøttbransjens Elitelag 500 000

Sum støtte til kvalitets- og avlsarbeid 19 745 001

Helsetjenesten for svin 3 705 854

Helsetjenesten for sau 2 135 408

Husdyrkontrollene 9 186 055

Husdyrfag 1 239 696

Dyrevelferd transport/slakt 1 223 625

KOORIMP (Husdyrnæringens koordineringsenhet for smit-
tebeskyttelse ved import) 676 633

Forsøkskjæring og analyse 3 239 297

Klassifisering 5 742 527

Prosess og produkt 2 575 297

Mattrygghet 3 296 937

Ekstra FoU-satsing 500 000

Sum Animalia avd. kjøtt 39 149 896

Tilleggsbevilgning utvikling av dyrehelseportal 2 046 955

Tilleggsbevilgning fotråteprosjekt 3 657 965

Totalt faglige tiltak kjøtt 64 599 817
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Støtten til kvalitets- og avlsarbeid var på 19,7 mill. 
kroner. Av dette fikk Norsvin 10,1 mill. kroner til avls-
arbeid. Geno fikk 2,8 mill. kroner til avlsarbeid på NRF, 
gamle norske storfe og kjøttfe.

I 2008 ble den smittsomme klauvsykdommen fotråte 
påvist i norske sauebesetninger etter å ha vært antatt ut-
ryddet i Norge i 60 år. Det ble igangsatt et fem-årig na-
sjonalt fotråteprosjekt ledet av Animalia, med særskilt 
bevilgning fra Omsetningsrådet. I 2011 ble det brukt 3,7 
mill. kroner til dette prosjektet.

For 2011 ble det bevilget et ekstraordinært tilskudd 
til utvikling av Dyrehelseportalen på 2,0 mill. kroner. 
Bakgrunnen var at nye krav til matkjedeinformasjon 
som følge av nytt hygieneregelverk fra 2010 gjør det 
nødvendig med mer omfattende rapportering av dyre-
helsehendelser.

De totale bruttokostnadene for Animalias avdeling 
for kjøtt ble på 55,2 mill. kroner i 2011. Omsetnings-
avgiftsmidler finansierte 39,1 mill. kroner av denne av-
delingens aktiviteter, mens de øvrige 16,1 mill. kronene 
ble finansiert gjennom annen inntekt; forskningspro-
sjekter, oppdrag, kurs, salg av materiell m.m. For nær-
mere opplysninger om Animalias virksomhet henvises 
det til årsmelding for 2011 på Animalias nettsider ani-
malia.no.

Opplysningsvirksomhet
Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) har som 
oppgave å drive forbrukerrettet, merkenøytral opplys-
nings- og informasjonsvirksomhet om kjøtt, egg og hvitt 
kjøtt. Virksomheten finansieres i sin helhet av midler 
fra omsetningsavgiften. Finansieringen kommer fra 
tre fond; fondet for omsetningsavgift på kjøtt, fondet 
for omsetningsavgift på egg og fondet for omsetnings-
avgift på fjørfekjøtt. Felleskostnader, som administra-
sjonskostnader og strategiutvikling, er fordelt mellom 
fondene.

Av kontorets totale kostnader på 68 599 493 kroner, 
ble 51 792 741 kroner finansiert over fondet for kjøtt. 
Beløpet fordeler seg på følgende hovedposter:

Opplysningsvirksomhet kjøtt 2011

 kroner

Personal og drift 13 174 065

Medier og interaktiv 20 349 063

Marked og utvikling 9 041 419 

Informasjons-/pressearbeid 6 980 290

Strategi og analyse 2 247 905

Sum OEK – fondet for kjøtt 51 792 741

Matmerk – generisk markedsføring økologisk mat 874 687

Matmerk – Nyt Norge 3 200 000

Sum 55 867 428

Det er i 2011 anvendt totalt 2,2 mill. kroner fra om-
setningsavgiftens midler til generisk markedsføring av 
økologisk mat i regi av Matmerk. Fondet for omset-
ningsavgift på kjøtt har bidratt med 874 687 kroner til 
aktiviteten.

Videre er det i 2011 anvendt totalt 8,0 mill. kroner fra 
omsetningsavgiftens midler til markedsføring av den 
nasjonale merkeordningen Nyt Norge i regi av Mat-
merk. Fondet for omsetningsavgift på kjøtt har bidratt 
med 3,2 mill. kroner til aktiviteten.

Diagrammet nedenfor viser bruk av midler fra omset-
ningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksom-
het i perioden 2007–2011:

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet  kjøtt 
2007 - 2011

Faglig tiltak Opplysningsvirksomhet
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EGG

Markedssituasjonen
Eggsektoren har vært gjennom noen utfordrende år 
med omlegging av driftsform fra 1. januar 2012, da tra-
disjonelle bur ble forbudt. For kun et par år siden var 
dette den dominerende driftsformen som gradvis har 
blitt faset ut, og før utgangen av 2011 ble de siste innset-
tene avviklet. Omstruktureringen har satt fart i utvik-
lingen med færre produsenter med større kapasitet, og 
de fleste driver nå opp til konsesjonsgrensen på 7 500 
høns.

Eggpakkeriene mottok 55 294 tonn egg i 2011, en øk-
ning på 1,0 prosent fra 2010. I tillegg kommer omset-
ning utenom pakkeri (direkte salg) på ca 4 500 tonn. 
Til sammenligning var engrossalget i 2010 54 700 tonn. 
I starten av 2011 var det overskudd av egg, mens det på 
høsten var underdekning.

Det ble importert 1 408 tonn skallegg til industrien, 
som er betydelig mer enn i 2010, da det ble importert 
70 tonn. Den tollfrie EU-kvoten på 290 tonn ble fullt 
utnyttet i 2011, mot 69,5 tonn i 2010. WTO-kvoten på 
1 295 tonn hadde en utnyttelse på 86 prosent (1 118 
tonn), mens den sto unyttet i 2010.

Grunnet økte kostnader for eggsektoren i forbindelse 
med nyinvesteringer og omlegging, ble målprisen økt 
med 1, 30 kr per kg til 18,54 kr per kg fra 1. juli 2011. For 
avtaleåret 2010-2011 lå markedsregulator 7 øre under 
styringsprisen i prisuttak.

Markedsregulator prognoserte et overskudd på 1 800 
tonn egg i 2011, og Omsetningsrådet vedtok at inntil 
1 800 tonn egg kunne fjernes fra markedet ved førtids-
slakting. Totalt ble det fjernet 1 150 tonn egg gjennom 
førtidsslakting.

Omsetningsavgiften
I 2011 ble det betalt inn 64,5 mill. kroner i omsetnings-
avgift på egg. I tillegg ble det inntektsført renter med 
om lag 0,7 mill. kroner. Omsetningsavgiften på egg ble 
videreført i 2011 med 1,10 kr per kg. Det ble brukt 31,7 
mill. kroner til avsetningstiltak og 10,9 mill. kroner til 
faglige tiltak og opplysningsvirksomhet på egg. Fondet 
for omsetningsavgift på egg var på 32,8 mill. kroner ved 
årets utgang.

Avsetningstiltak
I starten av 2011 var det betydelig overproduksjon, som 
i 2010, og førtidsslakting ble benyttet som ekstraordi-
nært tiltak i tillegg til de ordinære tiltakene. Mot som-
meren kom markedet i balanse. Totalt ble det brukt 31,7 
mill. kroner på avsetningstiltak, en reduksjon på 11,5 
mill. kroner sammenlignet med 2010.

Fremstilling av eggprodukter foregår i hovedsak ved 
Nortura Eggprodukter AS. Eggeplomme er det forret-
ningsmessig avsetning for innenlands, mens eggehvite 
i stor grad blir eksportert på grunn av manglende avset-
ningsmuligheter.

I 2011 ble det eksportert 955 tonn eggehvite og 18 
tonn heleggpulver. Samlet eksporttap ble kompensert 
med 14,3 mill. kroner som er under øvre grense for ek-
sporttilskudd i WTO-avtalen. Til skip i utenriksfart og 
spesialmarkeder ble det levert 640 tonn skallegg, til en 
samlet kostnad ved prisnedskriving på 5,1 mill. kroner.

Til ekstraordinære reguleringstiltak ble det brukt 
7,2 mill. kroner til førtidsslakting av verpehøns.

Fjørfe
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Oppstillingen nedenfor viser fordeling av midler på av-
setningstiltak for egg i 2011.

Avsetningstiltak egg 2011

kroner

Kjølelagring 913 994

Levering til skip mv. 5 103 740 

Eksport 14 297 938

Prisgevinst egg og eggprodukter -14 213

Førtidsslakting 7 191 299

Markedsregulators administrasjonskostnader 4 166 615

Sum 31 659 373

Diagrammet viser utviklingen i bruk av omsetningsav-
giftsmidler til avsetningstiltak for egg i perioden 2007 
– 2011:

Avsetningstiltak egg 2007 - 2011

FjørFEkjøtt

Markedssituasjonen
Det norske kyllingmarkedet har de siste årene vært 
preget av ubalanse, med for store tilførsler i forhold til 
salget. I 2011 tok imidlertid veksten i kyllingmarkedet 
seg opp igjen, med en økning i engrossalget på ca fire 
prosent. Ved utgangen av 2011 var produksjonskapasi-
teten dermed fullt utnyttet. Allikevel var produksjonen 
av kylling i 2011 betydelig lavere enn salget, som følge 
av planlagt lagernedbygging. Det er dermed rom for ny-
etablering i kyllingnæringen fremover.

Omsetningsavgift
Etter at markedsreguleringen for fjørfekjøtt ble avviklet 
i 2007, blir det krevd inn omsetningsavgift bare for fi-
nansiering av faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. 
I 2011 ble det innbetalt 13,9 mill. kroner i omsetnings-
avgift. Renteinntekter var om lag 0,1 mill. kroner. Om-
setningsavgiften for fjørfekjøtt var i 2011 på 0,17 kr per 
kg. Det ble brukt 14,6 mill. kroner til faglige tiltak og 
opplysningsvirksomhet. Fondet for omsetningsavgift på 
fjørfe var på 13,5 mill. kroner ved årets slutt.

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 
egg og fjørfekjøtt 
Faglige tiltak
Animalia driver faglige tiltak overfor produsenter og 
bransjen som helhet. Hovedområdene for aktiviteten i 
2011 var dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet.

Til faglige tiltak på egg og fjørfekjøtt ble det benyttet 
7,5 mill. kroner. Tilsvarende ble det i 2010 benyttet 4,4 
mill. kroner til formålet. I løpet av 2011 ble det gjen-
nomført båndkontrollkurs for fjørfeslakterier, og det 
ble fokusert på skade og transportdød hos slaktekylling, 
slaktekyllingkvalitet samt måltidsfôring og norsk korn i 
fôr til fjørfe.

Faglige tiltak egg og fjørfekjøtt 2011 (i kroner)

Egg Fjørfekjøtt Totalt

Personal og administrasjon 3 044 355 3 009 461 6 053 816 

Faglige prosjekter 101 000 1 352 248 1 453 248

Ekstra FoU-satsing 0 0 0

Sum 3 145 355 4 361 709 7 507 064

Opplysningsvirksomhet
Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) driver for-
brukerrettet, merkenøytral opplysningsvirksomhet for 
hele kjøtt og eggsektoren, og finansieres av tre fond for 
omsetningsavgifter; kjøtt, egg og fjørfekjøtt. Felleskost-
nader som administrasjonskostnader og strategiutvik-
ling er fordelt mellom fondene. Det vil her bli omtalt 
kostnader knyttet til fondet for omsetningsavgift på egg 
og fondet for omsetningsavgift på fjørfekjøtt.

Det ble anvendt 7,3 mill. kroner fra fondet for egg og 
9,4 mill. kroner fra fondet for fjørfekjøtt til opplysnings-
kontoret i 2011. Dette utgjorde totalt 16,8 mill. kroner, 
en økning på 3,8 prosent sammenlignet med 2010.

For nærmere informasjon om aktiviteten til Opp-
lysningskontoret for egg og kjøtt henvises det til deres 
egen årsmelding.

Det ble i 2011 brukt 2,2 mill. kroner i regi av Matmerk 
fra omsetningsavgiftens midler til generisk markedsfø-
ring av økologisk mat. Fondene for omsetningsavgift for 
egg og fjørfekjøtt har bidratt med henholdsvis 87 468 
kroner og 174 938 kroner til aktiviteten.

Videre ble det brukt 8,0 mill. kroner fra omsetnings-
avgiftens midler til markedsføring av den nasjonale 
merkeordningen Nyt Norge. Fondene for omsetnings-
avgift for egg og fjørfekjøtt bidro med henholdsvis 
320 000 kroner og 640 000 kroner til aktiviteten.

Tabellen på neste side viser totale kostnader til opp-
lysningsvirksomhet for egg og fjørfekjøtt i 2011.
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Opplysningsvirksomhet – fondet for egg og fondet for fjørfekjøtt 2011 (i kroner)

Egg Fjørfekjøtt Totalt

Personal og drift 1 867 052 2 407 975 4 275 027

Mediekjøp 2 237 145 2 885 289 5 122 434

Interaktiv (matprat.no) 646 762 834 142 1 480 904

Pådriver bransje og handel 327 732 422 683 750 415

Innholdsproduksjon 953 635 1 229 921 2 183 556

Skole/presse/myndighet 953 585 1 229 858 2 183 924

Ernæring 35 675 46 010 117 885

Strategi/analyse 318 577 410 875 729 452

Sum Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt 7 340 000 9 466 753 16 806 753

Matmerk - Generisk markedsføring økologisk mat 87 468 174 938 262 406

Matmerk - Nyt Norge 320 000 640 000 960 000

Sum opplysningsvirksomhet egg og fjørfekjøtt 7 747 468 10 281 691 18 029 159

Diagrammet viser utviklingen i bruk av midler 
fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og 
opplysningsvirksomhet i perioden 2007 – 2011:

Faglig tiltak Opplysningsvirksomhet
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Markedssituasjonen
For de fleste kulturene innen grønnsaksproduksjonen 
var det mindre avlinger i 2011 enn i 2010. Dette gjaldt 
for blant annet gulrot, kålrot og løk. For kål, både hvit-
kål og rødkål, og spesielt for purre, var det imidlertid 
noe større avlinger i 2011 enn i 2010.

Avlingsanslaget for poteter (avlingsprøver tatt ut ca. 
14 dager før opptak) i 2011 viste at en kunne forvente 12 
prosent høyere avling sammenlignet med 2010. Progno-
sen viste også at avlingen i 2011 lå 6 prosent høyere enn 
gjennomsnittet for perioden 2002 – 2010. Vanskelige 
opptaksforhold på grunn av mye nedbør medførte imid-
lertid at mengden av både ordinære matpoteter og av 
industripoteter ble betydelig mindre i 2011 enn i 2010. 
1. november ble det registrert totalt 125 322 tonn pote-
ter kl. 1, mot 146 064 tonn på samme tidspunkt i 2010.

Kaldt og fuktig vær fra midten av mai og til langt ut i 
juni gjorde at det også ble små fruktavlinger. Epleavlin-
gen ble den minste som er registrert i løpet av de siste 
50 årene. Det ble registrert et salg av norske epler på 
5 250 tonn. Dette er tilnærmet en halvering av avlingen 
i gode avlingsår. Det ble ikke levert epler kl. 1 til fabrikk 
i 2011, og det ble kun reguleringslagret ca. 63 tonn.

I jordbruksavtalen for 2011/2012 er det avtalt målpri-
ser for matpoteter, ti grønnsakslag, samt epler. Selv med 
avlinger som var under det normale var det for flere av 
kulturene ikke mulig å ta ut målpris i markedet. En år-
sak til dette var lave priser i Europa og utilstrekkelig 
tollbeskyttelse for å nå målprisen.

De registrerte beholdningene av matpoteter ble min-
dre i 2011 (47 075 tonn) enn i 2010 (56 907 tonn), og 
GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) konkluder-
te med at det ikke var grunn til å foreslå etablering av 
avsetningstiltak for matpoteter i sesongen 2011/2012.

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

For 2011 ble det i jordbruksavtalen bevilget 10,0 mill. 
kroner på underposten ”Kollektiv dekning av omset-
ningsavgift hagebruk”. Til faglige tiltak og opplysnings-
virksomhet ble fondet for omsetningsavgift på hagebruk 
belastet med 13 176 965 kroner. I 2009, 2010 og 2011 
ble det gjennomført et prosjekt for å øke omsetning og 
etterspørsel etter norske epler gjennom bedret kvalitet. 
Det ble avsatt inntil 2 825 000 kroner fra omsetnings-
avgiften til prosjektet som i sin helhet er belastet regn-
skapet i 2011.

På underposten ”Avsetningstiltak hagebruk og potet” 
ble det bevilget 3,9 mill. kroner over jordbruksavtalen. 
Det er gjennom året anvendt i alt 507 094 kroner til av-
setningstiltak på eple og administrering av avsetnings-
tiltak på eple og matpoteter. 

Inkludert rente for 2011 på 257 605 kroner, var dette 
fondet pr. 31.12.2011 på 6,8 mill. kroner mot 7,1 mill. 
kroner året før.

Hagebruksprodukter og poteter
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Avsetningstiltak
GPS administrerer avsetningstiltakene på grøntområdet. 

Etter anbefaling fra GPS  vedtok SLF at inntil 1 000 
tonn epler høstet i 2011 kunne reguleringslagres. Som 
følge av avlingssvikten ble det kun reguleringslagret 
66 375 kg epler til en kostnad på 27 481 kroner. Det ble 
ikke gjennomført fabrikklevering av epler kl. 1 høstet i 
2011.

Utgifter til avsetningstiltak

kroner

Reguleringslagring av epler 27 481

Administrasjon 479 613

Sum 507 094

Diagrammet nedenfor viser bruk av midler fra om-
setningsavgiften til avsetningstiltak for hagebrukspro-
dukter i perioden 2007-2011. Det ble brukt vel 15 mill. 
kroner til avsetningstiltak for matpoteter i 2009. I de 
øvrige åra, jf. tabellen over, er det ikke brukt midler til 
avsetningstiltak for matpoteter.

Avsetningstiltak hagebruk 2007-2011

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet
Faglige tiltak
Til faglige tiltak er det anvendt i alt 4 169 894 kroner. 
Nedenfor er hovedpostene spesifisert:

Faglige tiltak hagebruk 2011

kroner

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) 700 000

Fruktlagerinspektøren 444 894

Økern Torvhall, markedsopplysning 200 000

Epleprosjekt 2 825 000

Sum 4 169 894

GPS gjennomførte, etter samme opplegg som tidligere 
år, produsentrettet rådgiving for å bedre markedstilpas-
ningen for grøntproduktene og bedre produktkvalite-
ten. Fruktlagerinspektøren er ansatt i GPS. Inspektøren 
driver rådgivning overfor fruktlagrene for å fremme 
kvalitet og produksjonstilpasning. Han koordinerer ar-
beidet med markedsreguleringstiltak og deltar på mø-
ter i produsentlag. Økern Torvhall utarbeider ukentlige 
markedsmeldinger og arrangerer kurs og møter for pro-
dusentene. Virksomheten er delvis finansiert som fag-
lige tiltak. 

Det tidligere omtalte prosjektet for å øke omsetning 
og etterspørsel etter norske epler gjennom bedret kva-
litet hadde tre delmål: effektivisering av høstetidsvur-
deringer, optimal nedkjøling etter høsting og optimal 
lagring av norske epler.
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Opplysningsvirksomhet
Midlene til opplysningsvirksomhet administreres i ho-
vedsak av Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker 
(OFG).

Hovedposter knyttet til bruk av midler fra omset-
ningsavgiften i OFGs regnskap for 2011 er vist i tabellen 
nedenfor:

OFGs bruk av midler fra omsetningsavgiften 2011

kroner

Administrasjon 6 169 633

Opplæring rettet mot butikk 192 075

Langsiktige produktkampanjer 651 320

Langsiktige holdningskampanjer                  381 800

Informasjonsarbeid 665 753

Fellesprosjekt – opplysningskontorene                           302 022

Internett/elektronisk arkiv m.m. 598 471

Finans- og salgsinntekter -361 471

Netto kostnader 8 599 603

Det ble brukt 2,5 mill. kroner fra omsetningsavgiftens 
midler til generisk markedsføring av økologisk mat i 
2011 i regi av Matmerk. Fondet for omsetningsavgift på 
hagebruk bidro med 87 468 kroner til aktiviteten.

Videre ble det i 2011 brukt totalt 8,0 mill. kroner fra 
omsetningsavgiftens midler til markedsføring av den 
nasjonale merkeordningen Nyt Norge. Fondet for om-
setningsavgift på hagebruk har bidratt med 320 000 
kroner til aktiviteten.

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet 
hagebruk 2007 - 2011

Diagrammet over viser bruken av omsetningsavgifts-
midler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i 
hagebruk 2007-2011. I tillegg utbetaler Statens land-
bruksforvaltning midler til opplysningsarbeid om frukt, 
grønnsaker og potet i regi av OFG avsatt i statsbudsjet-
tet kap. 1150 post 77.15, kvalitets- og salgsfremmende 
tiltak.

Faglig tiltak Opplysningsvirksomhet
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Markedssituasjonen
Høsten 2010 ga relativt gode avlinger med 1 145 600 
tonn salgskorn. Ugunstige vekst- og innhøstingsfor-
hold resulterte i redusert kvalitet. Spesielt gjaldt dette 
havre, der mykotoksinnholdet ga spesielle utfordrin-
ger for kraftfôrindustrien. I tillegg ble havreavlingene 
store i 2010, og 55 000 tonn overlagret havre fra 2009 
sto også til disposisjon. Dette resulterte i at industrien 
ikke klarte å bruke opp all havren i kornåret 2010/2011. 
Markedsregulator gjennomførte derfor avsetningstiltak 
i 2011.

Prognosen for 2011-avlingen viser en salgskornavling 
på 971 500 tonn. Vanskelige vekst- og innhøstingsfor-
hold resulterte i redusert kvalitet både på mat- og fôr-
kornet, i tillegg til lav avling. Som følge av dette ligger 
det an til et rekordlavt kvantum mathvete på 41 200 
tonn som tilsvarer 15 prosent av det totale hvetekvantu-
met. På grunn av små kornavlinger har markedsregula-
tor signalisert at det overlagrede kornet fra 2010-avlin-
gen vil bli brukt opp, og at det heller ikke vil bli behov 
for avsetningstiltak av 2011-avlinga.

Det ble tatt ut målpris for matrug og oljefrø i avtale-
året 2010/2011. For mathvete, bygg og havre ble det tatt 
ut styringspris som lå henholdsvis 0,02, 0,01 og 0,02 kr 
per kg under målpris. Årsaken til dette var overnotering 
i avtaleåret 2009/2010.

Omsetningsavgift
Omsetningsavgiften ble fastsatt til 0,04 kr per kg korn 
og oljefrø for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011, og 
til 0,015 kr per kg for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 
2012. Satsene lå innenfor rammene for maksimalsatse-

ne som for de aktuelle periodene var henholdsvis 0,06 
og 0,05 kr per kg. Maksimalsatsene fastsettes av LMD.

I 2011 ble det innbetalt 24,8 mill. kroner i omset-
ningsavgift på korn og oljefrø. Saldo for fondet per 1. 
januar 2011 var på 27,1 mill. kroner. Fondet ble godskre-
vet med 0,9 mill. kroner i renter for 2011. Fondet for 
omsetningsavgift på korn var per 31. desember 2011 på 
29,7 mill. kroner.

Avsetningstiltak
Relativt gode kornavlinger i 2010 med tillegg av over-
lagret havre fra foregående kornår ga, sammen med 
redusert kvalitet på en del av havren, utfordringer for 
kraftfôrindustrien. For å kunne benytte mest mulig av 
havren i kraftfôret, ble det gjennomført ekstraordinære 
avsetningstiltak som var forhåndsgodkjent av Omset-
ningsrådet. Havre ble avskallet for å redusere innholdet 
av mykotoksiner i kraftfôrråvarer. Det ble gitt fraktstøtte 
til transport av havreskall til forbrenningsanlegg. Situa-
sjonen endte likevel med et overskudd av fôrhavre på 
39 000 tonn som kraftfôrindustrien ikke kunne benytte 
i det aktuelle kornåret. Kvantumet ble derfor overlagret 
til 2011/2012.

Korn
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Avsetningstiltak korn 2011

kroner

Overlagring av fôrhavre fra avtaleåret 2010/2011 til 
2011/2012 13 998 944

Ekstraordinære tiltak 436 572

Renter i fondets favør -77 875

Administrasjonskostnader 4 818 970

Sum 19 176 611

Diagrammet viser bruken av midler fra omsetningsav-
giften til avsetningstiltak for korn i årene 2007 - 2011:

Avsetningstiltak korn 2007-2011

I 2007 og 2008 var det hovedsakelig kostnader til admi-
nistrasjon hos markedsregulator.

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet
Opplysningskontoret for brød og korn driver merke-
nøytral opplysningsvirksomhet om korn, brød og andre 
bakervarer. Virksomheten finansieres med 50 prosent 
av midler fra fondet for omsetningsavgift på korn og 50 
prosent av midler fra mølle- og bakerbransjen. For nær-
mere informasjon om opplysningsaktiviteten vises det 
til egen årsmelding fra kontoret, www.brodogkorn.no.

Det ble i 2011 anvendt i alt 2,2 mill. kroner fra om-
setningsavgiftens midler til generisk markedsføring av 
økologisk mat. Fondet for omsetningsavgift på korn bi-
dro med 87 468 kroner til aktiviteten. Videre ble det 
anvendt totalt 8,0 mill. kroner fra omsetningsavgiftens 
midler til markedsføring av den nasjonale merkeord-
ningen Nyt Norge. Fondet for omsetningsavgift på korn 
bidro med 320 000 kroner til aktiviteten.

Opplysningsvirksomhet korn 2011

kroner

Opplysningskontoret for brød og korn 2 200 000

Matmerk, nasjonal merkeordning, Nyt Norge 320 000

Matmerk, generisk markedsføring av økologisk mat 87 468

Sum 2 607 468

Diagrammet viser bruken av midler fra omsetningsav-
giften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i korn-
sektoren i perioden 2007 - 2011:

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet 
korn 2007-2011

Opplysningskontoret for brød og korn har vært i drift 
fra 2007. På grunn av noe forsinket oppstart ble ca. 
500 000 kroner av budsjettmidlene som var avsatt for 
2007 overført til 2008. Prosjektet for bedre avlingsprog-
noser ble sluttført i 2008, med et regnskap på 800 000 
kroner. Økningen fra 2009 til 2010 skyldes at faglig til-
tak, Beregning av kornareal fra historiske data, ble avslut-
tet med regnskap i 2010.
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Markedssituasjonen
Pelsmarkedet bedret seg gjennom hele 2010, og spore-
ne etter finanskrisen ble visket mer eller mindre vekk. 
Økonomisk vekst i hovedmarkedene Kina og Russland 
resulterte i vekst også i pelskonsumet. En kald vinter 
over hele den nordlige halvkule, sammen med at pels 
var etablert som et sterkt element i vintermoten, var 
også faktorer som bidro til den sterke veksten pelsmar-
kedet opplevde i 2010. I 2011 ble konkurransen skjer-
pet. Gjennomsnittsprisen for reveskinn og minkskinn 
økte likevel med henholdsvis 60 og 12 prosent. Gjen-
nomsnittsprisen for reveskinn endte på 1 087 kroner, 
mens minkskinnene oppnådde en pris på 368 kroner. 
Dette er et nivå en må flere tiår tilbake for å finne ma-
ken til.

Omsetningsavgiften
Omsetningsavgiften for pelsdyrskinn var i 2011 på  
1 prosent av salgsbeløpet. Tilsvarende avgiftssats har 
vært benyttet siden 2006. Det ble betalt inn nær 3,7 
mill. kroner i avgift. Renteinntektene var om lag 76 000 
kroner. Fondet for omsetningsavgift på pelsskinn var 
ved årets slutt på 2,5 mill. kroner.

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet
Midlene fra omsetningsavgiften på pelsdyrskinn an-
vendes til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Av 
Norges Pelsdyralslags (NPA) totale kostnader knyttet 
til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet på knapt 5,8 
mill. kroner, ble 2,18 mill. kroner dekket over omset-
ningsavgiften.

Det legges vekt på at pelsskinnavgiften benyttes til ak-
tiviteter som alle norske pelsdyroppdrettere kan ta del 

i, og som er til gagn for alle produsenter uavhengig av 
salgssted. Midlene i 2011 ble, i likhet med foregående 
år, benyttet til delvis dekning av kostnadene til opplys-
ningsarbeid, faglig veiledning overfor produsent, syk-
domsbekjempelse, dyrevelferd og forskning. 

Fordelingen på de ulike postene fremkommer av ta-
bellen under:

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet pelsdyr 
2011

kroner

Opplysningsarbeid 40 000

Faglig opplysning, produsent 140 000

Sykdomsbekjempelse og overvåking 500 000

Dyrevelferd 850 000

Forskningsprosjekter 500 000

Administrasjonskostnader 150 000

Sum 2 180 000

Pelsdyr
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De største økningene i forhold til 2010 knytter seg 
til postene dyrevelferd og forskningsprosjekter. Ord-
ningen med kompetansebevis for pelsdyroppdrettere 
ble fullført i løpet av året. Videre ble sertifiserings-
ordningen som var utviklet og igangsatt i 2010, gjort 
obligatorisk fra årsskiftet 2011/2012. Ordningen er et 
kvalitetssystem der det stilles krav til avl, helse, fôring, 
fysisk miljø og bondens kompetanse. Formålet er å sikre 
et godt dyrehold og en god dyrevelferd. Systemet revi-
deres av Matmerks revisorer. Det er i 2011 igangsatt et 
nytt forskningsprosjekt i samarbeid med Universitetet 
for miljø- og biovitenskap (UMB) med tittel ”Sosial og 
fysisk miljøberikelse for sølvrevvalper; effekter av un-
derlag, avvenningsalder og sosial kontakt på valpenes 
adferd og velferd”.

Diagrammet viser bruken av midler fra omsetnings-
avgiften på pelsdyr til faglige tiltak og opplysningsvirk-
somhet i perioden 2007 - 2011:

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet pelsdyr
2007 - 2011
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RESULTATREGNSKAP
Mottatte omsetningsavgifter og bevilgninger
(hele tusen)

Spesifikasjon i noter 2011  2010 

Mottatte omsetningsavgifter 514 451 481 157 

Annen inntekt 0 6 700 

Sum inntekter   514 451 487 857

Avsetningstiltak 1 248 765 307 635 

Faglige tiltak 1 86 407  82 300 

Opplysningsarbeid 1 103 399 102 393 

Opplysningsarbeid økologisk markedsføring 1 2 187 2 500 

Opplysningsarbeid Nyt Norge 1 8 000 8 000 

Sum bevilgninger 1 448 757 502 828 

Disponible omsetningsavgiftsmidler  65 694 -14 971 

Netto administrasjonskostnader  belastet omsetningsavgiftene 2 19 596 19 110 

Finansinntekter  1 10 050 7 120 

Årsresultat overført til fondskapital 1 56 149 -26 961 

Regnskap for 
omsetningsavgiftene

               Spesifikasjon i noter 2011 2010

Eiendeler

Omløpsmidler

Forskutterte midler 3 4 832 17 818

Driftskredittlån 4 35 000 0

Utestående avgifter 5 35 292 80 790

Andre utestående fordringer 0 4 637

Bankinnskudd 361 329 264 968

Sum omløpsmidler 436 453 368 213

Sum eiendeler 436 453 368 213

BALANSE PR  31.12. 
(hele tusen)
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Fondskapital 1 415 622 359 473

Kortsiktig gjeld

Bevilgede, ikke utbetalte midler 6 19 971 2 642

Annen kortsiktig gjeld 7 859 4 565

Forpliktelse reguleringsanlegg 8 0 1 533

Sum kortsiktig gjeld  20 830 8 740

Sum gjeld og fondskapital  436 453 368 213

Gjeld og fondskapital
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Årsregnskapet omfatter som tidligere innkreving av 
avgifter etter Omsetningsloven samt anvendelse og for-
valtning av disse avgiftene. Omsetningsrådet følger opp, 
på vegne av Landbruks- og matdepartementet fordrin-
ger knyttet til tilbakebetalinger av tidligere bevilgninger 
til reguleringsanlegg, jf. note 8.

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.

Avgiftene som inndrives gjennom Statens landbruks-
forvaltning 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 medfører 
at det regnskapsmessig vil kunne være noe avgiftsetter-
slep.

Bevilgningene resultatføres etter hvert som de er 
behandlet i Omsetningsrådets organer. Vedtak som er 
gjort i 2012 og som gjelder utgiftsmessige forhold for 
2011 er også resultatført. Dette innebærer at det i ba-
lansen fremkommer en post for bevilgede ikke utbetalte 
midler. Tilsvarende kan enkelte organisasjoner ha mot-
tatt forskudd på avgiftsmidler.

Netto administrative kostnader fordeles på fondska-
pitalen til den enkelte sektor iht. til vedtak i Omset-
ningsrådet 03.12.2010. Direkte henførbare kostnader 
fordeles direkte. Renteinntekter beregnes og fordeles 
til fondskapitalen med utgangspunkt i hva som til en-
hver tid er innestående midler. Det er etablert separate 
bankkonti pr. sektor.

Noter til regnskap for  
omsetningsavgiftene
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1)  Inkl. standardisert erstatning 0,169 mill. kroner, og innkommet avskrevne fordringer 6 000 kroner.
2)  Inkl. standardisert erstatning 1,017 mill. kroner.
3)  Inkl. standardisert erstatning 0,545 mill. kroner.
4)  Inkl. overproduksjonsavgift 40,416 mill. kroner.
5)  Inkl. avsetningstiltak 3, 9 mill. kroner. 

Note 1  -  Fondskapital for omsetningsavgiftene pr. 31.12.11 og årets endring

Sektor
Fondskapital

01.01.2011
Mottatte 

omsetn. avgifter Bevilgninger Renteinntekter
Inndekn.

adm. kostn.
Endring i 

fondskapital
Fondskapital

31.12.2011

Kjøtt 187 644 253 8561) -213 490 5 747 -2 462 43 651 231 295

Egg 11 687 65 5432) -42 552 687 -2 481 21 197 32 884

Fjørfekjøtt 14 272 14 4303) -14 643 170 -767 -810 13 462

Melk 110 191 138 2774) -140 424 2 248 -11 657 -11 555 98 636

Pelsdyrskinn 1 525 3 670 -2 180 76 -319 1 247 2 772

Hagebruk 7 058 13 9005) -13 684 258 -743 -269 6 789

Korn 27 096 24 775 -21 784 864 -1 167 2 688 29 784

Sum 359 474 514 451 -448 757 10 050 -19 596 56 149 415 622

Tallene i notene nedenfor er i hele tusen kroner.

Note 2  - Administrasjonskostnade 2011 2012

Administrasjonskostnader SLF – OR 9 780 9 486

Driftskostnader OR 916 1 024

Administrasjonskostnader SLF - kvoteordningen for melk 8 900 8 600

Sum administrasjonskostnader 19 596 19 110

Note 3  -  Forskutterte midler       2011             2010

Tine SA 3 189 6 878

Nortura SA kjøtt 0 8 072

Nortura SA egg 1 408 -1 143

Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) 0 3

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) 0 1 048

Opplysningskontoret for brød og korn 0 106

Norske Felleskjøp BA 234 568

Sum 4 832 17 818

Note 4  -  Driftskredittlån 2011 2010

Nortura SA kjøtt 35 000 0

Sum 35 000 0
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Note 5  -  Utestående fordringer fordelt pr. sektor       2011             2010

Utestående kjøtt 8 086 36 153

Utestående fjørfe 642 1 419

Utestående melk 15 382 31 490

Utestående pels 226 118

Utestående egg 12 236 12 677

Utestående distrikts- og frakttilskudd, egg 0 0

Utestående hagebruk -57 0

Utestående korn -1 237 646

Periodisering 0 447

Annet 15 -2 160

Sum 35 292          80 790 

Note 6  -  Bevilgede ikke utbetalte midler      2011              2010

Matmerk 312 2 625

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd GPS 736 0

Q-meieriene 0 17

Nortura SA kjøtt 18 298 0

Nortura SA fjørfe 625 0

Sum 19 971 2 642

Note 7  -  Annen kortsiktig gjeld       2011             2010

Forskning og matproduksjonsavgift 852 1 303

Leverandørgjeld/SLF 7 3 262

Sum 859 4 565
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Note 8 – Forpliktelser knyttet til reguleringsanlegg
Omsetningsrådet forvalter oppfølging av tidligere bevilgninger til reguleringsanlegg for LMD.
Endringene føres ikke over resultatregnskapet, men tilbakebetalinger av tilskudd øker forpliktelsene overfor depar-
tementet, mens utbetalinger til departementet reduserer forpliktelsene. Omsetningsrådet gjorde vedtak 01.06.2011 
– sak 34/11 – om tilbakebetaling av tilskudd bevilget over jordbruksavtalen til reguleringsanlegg på Løren i Oslo. 
Gjenstående ikke forbrukt tilskudd var på 1 633 333 kroner. Beløpet i sin helhet ble tilbakebetalt i 2011 og deretter 
overført til LMD.       2011            2010

Forpliktelser overfor LMD pr 31.12.2011 0 1 533

Sum 0 1 533
 

Note 9 – Kontantstrømanalyse             2011       2010

Resultat av virksomheten        56 149  -26 960 

Midlene anvendt til: 

Endring av utestående fordring på avgifter mv.        50 135    20 205 

Reduksjon av andre utestående fordringer                 0   -  1 364 

Økning av utestående driftskreditt       -35 000 170 000

Endring av utestående fordringer på avgifter mv.        12 090      3 179

Endring av forskutterte midler til organisasjonene        12 986      8 758

Endring av likvider gjennom året        96 360  173 818

Likvider 1. januar      264 969     91 152 

Likvider 31.desember      361 329   264 969

Kontantstrømsanalysen er satt opp etter enkleste metode, og viser med utgangspunkt i resultatet hvordan midler er anvendt gjennom året. Oppstillingen 
for 2011 viser et resultatmessig overskudd sammenlignet med 2010. Betydelige reduksjoner av utestående fordringer har i tillegg bidratt til stor økning i 
likviditeten.
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Oversikt over regelverk knyttet 
til markedsreguleringen

Generelt
Lov 1936-07-10 nr 06 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror (Omsetningsloven)
Forskrift 2003-07-01 nr 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer
Forskrift 1999-06-29 nr 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk
Forskrift 1996-12-20 nr 1343 om innkreving av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift
Forskrift 2008-10-22 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer
Retningslinjer om tilbakebetaling av tilskudd bevilget til reguleringsanlegg
Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet

Melk
Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter
Nærmere bestemmelser om godtgjørelse av markedsregulators reguleringskapasitet i melkesektoren
Kravspesifikasjon for rå melk under forsyningsplikten
Kravspesifikasjon for smør og fløte

Kjøtt
Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt
Retningslinjer om informasjonsflyt i kjøttsektoren

Egg og fjørfe
Retningslinjer for markedsregulering av egg
Retningslinjer om informasjonsflyt i eggsektoren

Epler, matpoteter og honning
Retningslinjer for markedsregulering av epler, matpoteter og honning

Korn
Retningslinjer for markedsregulering av korn
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http://www.lovdata.no/all/nl-19360710-006.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030701-0919.html
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http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20081022-1136.html
https://www.slf.dep.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet/regelverk/_attachment/2517?_ts=12827a7f3f0&download=true
https://www.slf.dep.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet/regelverk/_attachment/13397?_ts=12e56fef990&download=true
https://www.slf.dep.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet/regelverk/_attachment/11863?_ts=12ddb1641a8&download=true
https://www.slf.dep.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet/regelverk/_attachment/2567?_ts=128298c4068&download=true
https://www.slf.dep.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet/regelverk/_attachment/11861?_ts=12b8056aae8&download=true
https://www.slf.dep.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet/regelverk/_attachment/2597?_ts=128298c6390&download=true
https://www.slf.dep.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet/regelverk/_attachment/14039?_ts=12f49fbc358&download=true
https://www.slf.dep.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet/regelverk/_attachment/11828?_ts=12b679dfa60&download=true
https://www.slf.dep.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet/regelverk/_attachment/10287?_ts=12ddb2800a0&download=true
https://www.slf.dep.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet/regelverk/_attachment/10672?_ts=129923f31f0&download=true
https://www.slf.dep.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet/regelverk/_attachment/11858?_ts=12b7c5b9fe8&download=true
https://www.slf.dep.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet/regelverk/_attachment/10290?_ts=12b535daeb0&download=true







