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Lederen har ordet

Jeg overtok lederoppgaven på tampen av 2012, og de-
sembermøtet var det første jeg ledet i Omsetningsrå-
det. Jeg vil starte med å gi honnør til sekretariatet som 
brukte tid i forkant på å sette meg godt inn i arbeidet 
i rådet. Det lages etter min mening gode saksframlegg 
til møtene, slik at det både for meg og for rådets øvrige 
medlemmer er mulig å være godt forberedt til sakene 
vi behandler. I tillegg har jeg faste forberedende møter 
i forkant av Omsetningsrådets møter. Det er med på å 
sikre et godt samarbeid med sekretariatet og en smidig 
gjennomføring av møtene. Takk for god tilrettelegging!

Vår norske modell med markedsregulering for de fles-
te landbruksvarer fungerer etter min mening godt og et-
ter intensjonene. Markedsreguleringen har til formål å 
stabilisere prisene for produsentene og forbrukerne, og 
å bidra til noenlunde ens priser over hele landet. Videre 
skal den sikre avsetningsmuligheter for produsentene 
og sikre forsyninger i alle forbruksområder til en no-
enlunde ens pris. Markedsreguleringen skal også 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.

Markedet for egg er fortsatt preget av omstilling etter 
at forbudet mot tradisjonelle bur ble iverksatt. Det ble 
et større overskudd på egg i 2012, og det var nødvendig 
med ekstraordinære tiltak i tillegg til ordinære regule-
ringstiltak.

Når det gjelder melkeprodukter er det slik at det er 
økende etterspørsel etter fettrike melkeprodukter som 
smør og fløte, noe som fører til en overproduksjon av 
produkter med lavt fettinnhold.

Situasjonen for korn i 2012 var at norske matmøller 
ikke vil kunne bruke all tilgjengelig norsk mathvete til 
produksjon av matmel.  Dette skyldes at fjorårets avling 
har lavt proteininnhold og at det er skjev fordeling mel-
lom kvantum med ulike proteinkvaliteter (kvalitetsklas-
ser) i forhold til i tidligere år. Dette skyldes i hovedsak 
værforhold, men bransjen har selv tatt initiativ til så 
langt det er mulig å gjøre noe med skjevfordelingen 
mellom klasser i hveteproduksjonen. 

Det er fortsatt overproduksjon av svin samtidig som 
det er for lite ribbe til jul. Det er satt i gang flere til-
tak for å håndtere overproduksjonen, og slakting av gris 
med lave slaktevekter ble vedtatt. Det vil sannsynlig-
vis være behov for langsiktige tiltak da det kan se ut til 
at befolkningens matvaner har endret seg. Folk spiser 
mindre svinekjøtt. 

Det er behov for økende import av både storfekjøtt og 
lammekjøtt. Her ligger det et potensiale for økt norsk 
produksjon. Regjeringen har sagt at den vil, innenfor 
de gitte handelspolitiske rammene, legge til rette for 
økt produksjon av jordbruksvarer som det er naturgitt 
grunnlag for og som markedet etterspør, slik at selv-
forsyningsgraden kan opprettholdes om lag på dagens 
nivå.

Opplysningskontorene har kommet i fokus når det 
gjelder kostholdsspørsmål. Det er viktig at det er sam-
svar mellom de opplysnings- og ernæringsrådene som 
opplysningskontorene gir og de anbefalinger for kost-
hold som kommer fra helsemyndighetene. Opplysnings-
arbeidet skjer i økende grad ved hjelp av elektroniske 
portaler og sosiale media, noe som har skapt behov for 
økt kompetanse og bevilgninger til dette arbeidet.

Møtene i Omsetningsrådet starter med at represen-
tantene for markedsregulatorene gir en orientering om 
situasjonen i de respektive produksjonene. Det er like-
vel viktig at rådet reiser ut og besøker enkeltsektorer i 
løpet av arbeidsåret. I forbindelse med et av høstmøte-
ne i 2013 skal det arrangeres en to-dagers studietur med 
bedriftsbesøk og temaseminar om markedsregulering.

Systemet med markedsregulator som samtidig er 
markedsaktør diskuteres. Et flertall i Stortinget har gått 
inn for å videreføre samvirket sin rolle som forvalter 
av markedsordningene. Et eventuelt regjeringsskifte i 
2013 kan føre til debatt om dette.

Jeg vil takke for samarbeidet i Omsetningsrådet så 
langt. Det er interessante møter med gode innlegg i for-
bindelse med de sakene vi drøfter.

Bjørg Tørresdal
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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 et hovedansvar for markeds-
reguleringen av jordbruksvarer. Etter omsetningsloven 
er rådet tillagt kompetanse til å forvalte avgiftsmidler til 
reguleringsformål.

Fakta om Omsetningsrådet
Virksomheten til Omsetningsrådet er hjemlet i omset-
ningsloven. Loven angir at Omsetningsrådet skal ha 11 
medlemmer, samt hvilke institusjoner og organisasjo-
ner medlemmene skal representere. Omsetningsrådet 
er sammensatt av representanter for myndighetene, 
forbrukerne, faglagene, samvirkeorganisasjonene, in-
dustrien og handelen. Medlemmene, med personlige 
varamedlemmer og revisor, oppnevnes av Landbruks- 
og matdepartementet (LMD). Samvirkeorganisasjone-
ne 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-
nelig klagerett på vedtak fattet av Omsetningsrådet, 
men LMD kan omgjøre vedtak som er i strid med lov, 

Omsetningsloven og 
markedsregulering

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

For matpoteter kan Omsetningsrådet sette i verk av-
setningstiltak som blir finansiert over jordbruksavtalen.

Omsetningsrådet har følgende hovedoppgaver:
1. Fatte vedtak om bruken av midlene i fondene for 

omsetningsavgift:
	 • markedsregulerende tiltak
	 • faglige tiltak
	 • opplysningsvirksomhet
	 • 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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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.

LMD har bestemt at Statens landbruksforvaltning 
(SLF) skal være sekretariat for Omsetningsrådet. Sekre-

tariatsfunksjonen innebærer forberedelse av saker til 
rådet, oppfølging av vedtak, samt innkreving og admi-
nistrering av avgiftsmidler.

I 2012 har Omsetningsrådet hatt seks møter og be-
handlet 73 saker. Per 31.12.2012 besto rådet av 55 pro-
sent menn og 45 prosent kvinner.

Rådet delegerte i juni 2010 visse saker av ikke prinsi-
piell karakter til SLF. Sakene refereres i Omsetningsrå-
det. I 2012 ble det referert 16 vedtak i slike saker.

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

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

Organisasjon Fast medlem Varamedlem
Oppnevnt i 
perioden

Landbruks- og matdepartementet

Ottar Befring
(midlertidig leder)
(1. jan. – 14. nov)
Bjørg Tørresdal (leder)
(15. nov – 31. des)

Astrid Aass 01.01.2010-
31.12.2013

2010-2013

For Tørresdal 
2012-2015

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 Ann Merete Furuberg Modulf Aukan 2010-2013

TINE SA Trond Reierstad

Elisabeth Morthen  
(01.01. – 22.08)
Johnny Ødegaard 
(23.08 – 31.12) 2012-2015

Nortura SA Sveinung Svebestad Kari Redse Håskjold 2010-2013

Virke/Coop NKL BA Sigrid Helland Hege Berg-Knutsen 2012-2015

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Kjell Mjaatvedt Ann Elise Hildebrandt 2012-2015

Norske Felleskjøp BA Einar Enger Olav Håkon Ulfsnes 2010-2013

Norsk Landbrukssamvirke Marthe Bay Haugen Eugen Tømte 2012-2015

Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund, Norges Frukt- og 
Grønnsakgrossisters Forbund, NHO Mat og Bio og Norkorn Bjørn-Ole Juul-Hansen Dag Kjetil Øyna 2012-2015

Markedsreguleringsordningen
Hovedformålet med markedsreguleringen er å balan-
sere varetilførselen til markedet. Ordningen blir finan-
siert av bøndene selv ved at kostnadene ved dette forde-
les på all produksjon gjennom avgifter. Ved omsetning 
av produktene betaler bonden en satt avgift per kilo/li-
ter i omsetningsavgift. Avgiften går inn i særskilte fond 
for hver avgiftsgruppe, og blir brukt til avsetningstiltak, 
faglige tiltak og opplysningsarbeid. Sammen med im-
portvernet legger markedsreguleringen grunnlaget for 
at landbruket skal kunne ta ut de prisene på kjøtt, melk, 
egg, korn og hagebruksprodukter som er fremforhand-
let i jordbruksforhandlingene.

Omsetningsrådets sammensetning i 2012
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I Meld. St. 9 (2011–2012) Velkommen til bords heter 
det at Regjeringen vil tilpasse markedsordningene til 
våre internasjonale forpliktelser, og vurdere tilpasnin-
ger med grunnlag i de markedsmessige endringene som 
skjer innenlands. Regjeringen ser positivt på samvirkets 
rolle for å balansere råvaremarkedene, gi større og min-
dre produsenter markedsadgang og styrke primærled-
det i matkjeden.

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 eksempelvis fryse-
lagring 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 fremt 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 SA for korn
• Nortura SA for kjøtt og egg

Landbruks- og
matdepartementet

Omsetningsrådet

Tine SA (melk) Nortura SA (kjøtt og egg) Norske Felleskjøp SA (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

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.

Systemet for markedsregulering:
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Omsetningsrådet forvalter midler fra omsetningsavgif-
tene, overproduksjonsavgift på melk og midler fra jord-
bruksavtalen. 

Omsetningsrådets virksomhet hadde et resultat i 
2012 på -6 504 777 kroner. Resultatet er ført til fratrekk 
på fondskapitalen, slik at denne er endret tilsvarende 
fra 415 622 403 kroner til 409 117 126 kroner.

Årsregnskapet med noter gir en rettvisende oversikt 
over utviklingen og resultatet av virksomheten, og av 
dens økonomiske stilling.

Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø.

Omsetningsrådets nøkkeltall 2012

Oversikt innkomne midler, bruk og årsresultat 2012
                                                Tusen kroner

Fond per 01.01. 415 622

Overproduksjonsavgift 1 322

Omsetningsavgifter 487 539

Finansinntekter 12 270

Inntekter  501 131

Avsetningstiltak 262 929

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet 220 980

Administrasjon sekretariatet 11 240

Administrasjon kvoteordningen for melk 12 487

Utgifter  507 636

Fond per 31.12.  409 118

Årsresultat -6 505

Innkomne midler
Det ble i 2012 bokført 501,1 mill. kroner i inntekter 
til fondet. Renteinntekter utgjorde 12,3 mill. kroner. 
Omsetningsavgiften for de avgiftsbelagte produktene 
utgjorde 470,1 mill. kroner. I tillegg kom 12,0 mill. kro-
ner overført fra jordbruksavtalen som kollektivt dekket 
omsetningsavgift på hagebruksprodukter, samt 3,9 mill. 
kroner til avsetningstiltak i hagebrukssektoren. Over-
produksjonsavgiften på melk var 1,3 mill. kroner og 
standardisert erstatning var 1,5 mill. kroner. 

Omsetningsavgiftene
Det ilegges omsetningsavgift på alle jordbruksvarer, 

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 opp mot markedssituasjonen. Unntaket 
er kornsektoren, der omsetningsavgiften følger korn-
året, som går fra 1. juli til 30. juni. For melk, egg og kjøtt 
av kylling eller kalkun fastsetter LMD avgifter. Omset-
ningsavgiften på kjøtt fra svin, sau/lam og storfe/kalv, 
samt avgiften på korn fastsettes av LMD som maksimal-
satser. Innenfor denne øvre grensen kan Omsetningsrå-
det endre avgiften gjennom året ved behov, jf. tabellen 
neste side.

Årsresultat
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Omsetningsavgiften 2012 – endringer gjennom året
kr per liter eller kilo

Produkt Maksimalsatser Fra 01.01. Fra 02.01. Fra 30.01. Fra  01.07. Fra  02.07. Fra 30.07. Fra 17.09. Fra 29.10.

Fjørfe

Egg  0,70        

Kalkun  0,24        

Kylling  0,24        

Kjøtt          

Sau 2,00  0,50       

Lam 2,00  1,60 0,80    1,10  

Storfe 2,00  0,50    0,90  0,50

Gris 2,00  1,30   1,70    

Purke/råne 2,00  0,50       

Korn 1)          

Korn 0,04 0,02   0,00     

Oljefrø 0,04 0,02   0,00     

Erter, lupiner og åkerbønner 0,04 0,02   0,00     

Melk          

Kumelk  0,08   0,12     

Geitmelk  0,08   0,12     

Pelsdyrskinn 2)  1 %        

1) Maksimalsatsen for korn var 0,05 kr per kg i 1. halvår 2012, og 0,04 kr per kg i 2. halvår 2012
2) Satsen for pelsdyrskinn er i prosent av salgsbeløpet

Avsatt over jordbruksoppgjøret
Midler avsatt over underpost 70.11 Avsetningstiltak 
forvaltes av Omsetningsrådet. Ved jordbruksoppgjøret 
2012 ble det avsatt følgende beløp for de ulike tiltakene:

Tiltak Bevilgning 2012
mill. kroner

Kollektiv dekning av omsetningsavgift hagebruk 12,0

Avsetningstiltak hagebruk og potet 3,9

Sum 15,9

8  ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012



Bruk av midler alle sektorer 2005-2012

Sammendraget nedenfor viser forbruket av midler i 
mill. kroner i 2012:

Avsetnings-
tiltak 1)

Faglige 
tiltak

Opplysnings-
virksomhet

Sum 
sektorvis

Melk og 
melkeprodukter 104,3 8,0 29,7 142,0

Kjøtt 124,8 77,6 57,7 260,1

Hagebruk 1,0 1,4 11,0 13,4

Egg 28,0 3,8 8,4 40,2

Fjørfekjøtt 0,0 5,3 13,8 19,1

Korn 4,9 0,0 2,1 7,0

Pelsdyr 0,0 2,1 0,0 2,1

Sum alle 
sektorer 263,0 98,2 122,7 483,9

1) Avsetningstiltak inkluderer administrasjonskostnader

Sammendrag bruk av midler 2005-2012
Figuren viser utviklingen av bruk av midler for alle sek-
torer fordelt på avsetningstiltak, faglige tiltak og opplys-
ningsvirksomhet:
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Markedssituasjonen
I 2012 ble det produsert 1 531 mill. liter kumelk. Dette var 
55 mill. liter mer enn i 2011, en økning på 3,7 prosent.

Kvoteåret for kumelk startet 1. mars 2012 og varte 
frem til 1. mars 2013. Forholdstallet for grunnkvote var 
på 1,01 i kvoteåret 2012/2013. Forholdstallet for dispo-
nibel kumelkkvote for kvoteåret 2012/2013 ble først 
satt til 1,04 under kvotedrøftingene i januar 2012, mens 
det ble økt med 3 prosentpoeng til 1,07 i juni. Det ble 
forventet at kvotene skulle gi en melketilgang på 1 530 
mill. liter melk for kvoteåret 2012/2013.

Det ble produsert 19,4 mill. liter geitmelk i 2012, mot 
19,5 mill. liter i 2011. I 2012 var etterspørselen etter 
geitmelksprodukter om lag 1,3 mill. liter under melke-
tilgangen, noe som innebærer en overproduksjon på om 
lag sju 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 2012.

Notert prisuttak var på 4,66 kr per liter for første 
halvår i avtaleåret 2011/2012 og 4,73 kr per liter for an-
dre halvår. Prisuttaket tilsvarte målpris for avtaleåret 
2011/2012. For 2012/2013 økte målprisen til 4,82 kr 
per liter. Akkumulert noteringspris var på 4,82 kr per 
liter i første halvår av denne målprisperioden.

Forbruket av smør fortsatte å øke i 2012. Til tross for 
at norsk produksjon av smør til dagligvaremarkedet 
økte med 21,5 prosent i 2012 sammenlignet med 2011, 
var det behov for supplerende import for å dekke etter-
spørselen. Det ble importert om lag 1 900 tonn smør i 
2012, gjennom importkvoter og administrative tollned-
settelser. 

Omsetningsavgift og overproduksjonsavgift
I 2012 ble det krevd inn 154,1 mill. kroner i omsetnings-
avgift og 1,3 mill. kroner i overproduksjonsavgift for 

melk. Renteinntektene til fondet for omsetningsavgift 
på melk var på 1,9 mill. kroner i 2012, noe som var en 
reduksjon på 0,3 mill. kroner fra 2011.

Satsen for omsetningsavgiften var 8 øre per liter i før-
ste halvår og 12 øre per liter i andre halvår. Fondet for 
omsetningsavgift på melk var på 98,6 mill. kroner ved 
inngangen av året. Ved utgangen av 2012 var fondet like 
stort, 98,6 mill. kroner.

Statlig oppkjøp av melkekvoter i 2012
I teknisk jordbruksavtale for 2012/2013 heter det at ”for 
ku- og geitmelkkvote omsatt gjennom den statlige om-
setningsrunden for 2012 er prisen for salg av kvote til 
staten satt til kr 3,50, mens prisen for kjøp av kvote fra 
staten er satt til kr 2,50 per liter. For omsetningsrunden 
2012 vil differansen som følger av ulike priser på salg og 
kjøp finansieres med omsetningsavgiften”. Det ble også 
bestemt at geitmelkkvote som ble solgt til staten i 2012 
ikke skulle selges ut igjen. Disse kostnadene tok rådet 
høyde for ved anbefaling om ny avgift den 1. juli 2012.

Statlig oppkjøp og salg av kvoter i 2012 medførte en 
netto kostnad på 34,0 mill. kroner, som blir belastet 
omsetningsavgiften i 2013. 

Avsetningstiltak
I 2012 ble totalt 104,3 mill. kroner av omsetningsav-
giften brukt til avsetningstiltak i meierisektoren og til 
markedsregulators administrasjonsgodtgjørelse. Dette 
var 0,1 mill. kroner (0,1 prosent) mindre enn i 2011. 
Kostnadene til reguleringskapasitet og spesialmarkeder 
økte i 2012, mens kostnadene til de øvrige tiltakene ble 
redusert. I 2012 var det ikke reguleringseksport av smør 
og hvitost, prisnedskrivning av smørolje eller nedskriv-
ning av skummetmelkpulver til fôr.

Kompensasjon for reguleringskapasitet utgjorde 34,3 

Melk
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mill. kroner i 2012, en økning på 11,4 mill. kroner (49,9 
prosent) fra 2011. Enkelte elementer i beregningsmetoden 
for reguleringskapasitet er under evaluering. Etter planen 
skal forslag til endringer sendes på høring i løpet av 2013. 

Salg til spesialmarkeder utgjorde 7,6 mill. kroner i 2012, 
en økning på 10,9 prosent sammenlignet med 2011 da 
kompensasjonen til dette tiltaket var på 6,8 mill. kroner. 
Økt kompensasjon har sammenheng med at salgsvolume-
ne av hvitost og yoghurt økte i 2012. 

Reguleringstransport er det avsetningstiltaket der tilskud-
det ble redusert mest i kroner fra 2011 til 2012. Kostnadene 
var på 14,7 mill. kroner i 2012, en reduksjon på 8,8 mill. kro-
ner (37,3 prosent). Reduksjonen skyldtes at melkemengden 
som ble transportert var redusert med ca. 26 mill. liter. 

Lavere satser for reguleringslagring i 2012, hovedsakelig 
som følge av reduserte rentesatser, førte til at lagringskost-
nadene ble noe redusert. Det var en nedgang i kompensa-
sjonen på 1,5 mill. kroner (12,8 prosent). 

SLF avholdt i 2012 kontroll av tiltaket reguleringslag-
ring. Kontrollen avdekket ingen forhold som ga grunn-
lag for å gi merknad eller avvik. Sluttrapport er ennå 
ikke oversendt til markedsregulator.

Skolemelkordningen fikk tildelt 29,0 mill. kroner fra 
fondet for omsetningsavgift på melk. Dette er omtrent på 
samme nivå som i 2011. Både Tine SA og Q-meieriene AS 
mottok omsetningsmidler for leveranser av skolemelk. 

Det ble utbetalt 2,1 mill. kroner i prisnedskrivning av 
geitmelk til fôr i 2012. Kompensasjonsbeløpet ble redusert 
med 0,6 mill. kroner (22,9 prosent) som følge av redusert 
salg sammenlignet med 2011. 

Netto hadde Tine SA en prisgevinst ved reguleringslag-
ring i 2012 på 3,5 mill. kroner. Dette ble godskrevet fon-
det for omsetningsavgift på melk. Prisgevinsten var 16,8 
prosent lavere enn i 2011. Videre fikk Tine SA utbetalt om 
lag 15,7 mill. kroner mer i à konto-overføringer enn de fak-
tiske avsetningstiltakene kostet i 2012, noe som førte til 
at totalt 56 066 kroner ble godskrevet fondet som rente 
på mellomværende. Beløpet var vel 195 000 kroner lavere 
enn året før (77,7 prosent). 

Tine SA reduserte sine administrasjonskostnader med 
0,7 mill. kroner i 2012, sammenlignet med 2011. 

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i bruk av om-
setningsavgiftsmidler til markedsregulering av melk i mill. 
kroner i perioden 2008-2012:

Avsetningstiltak melk 2008-2012

Samlet regnskap for markedsreguleringen i melkesek-
toren i 2012: 

Avsetningstiltak melk 2012
 kroner
Reguleringseksport av hvitost -
Prisnedskriving av skolemelk 29 016 302
Reguleringskapasitet 34 250 000
Reguleringstransport 14 733 819
Reguleringseksport av smør -
Lagringskostnader 10 175 067
Salg til spesialmarkeder 7 581 429
Prisnedskrivning av smørolje -
Geitmelk til fôr 2 071 403
Skummetmelkpulver til fôr -
Pristap/prisgevinst -3 537 217
Renteoppgjør -56 066
Korrigering utbetalt kompensasjon -
Markedsregulators administrasjonskostnader 10 056 120
Sum 104 290 857

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, det samme som de fikk 
i 2011.

Opplysningsvirksomhet
I 2012 ble det gitt 29,8 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 fordelte seg som vist i tabel-
len nedenfor:

Opplysningsvirksomhet melk 2012
 kroner

Opplysningskontoret for Meieriprodukter 25 565 943

Matmerk, Nyt Norge 3 200 000

Matmerk, Økologisk mat 1 000 000

Sum 29 765 943

Matmerk tildeles midler fra omsetningsavgiften for 
å drive generisk markedsføring av økologisk mat og 
gjennomføre merkevarekampanjer for den nasjonale 
merkeordningen Nyt Norge. I 2012 bidro fondet for 
omsetningsavgift på melk med 1,0 mill. kroner til mar-
kedsføring av økologisk mat, som er en økning på 0,1 
mill. kroner sammenlignet med 2011. Videre ble det 
anvendt 3,2 mill. kroner til markedsføring av Nyt Norge 
fra omsetningsavgiften på melk, som var det samme 
som i 2011.

OFM driver merkenøytral informasjonsvirksomhet 

160
140
120
100

80
60
40
20

0

M
ill

. k
r

2008 2009 2010 2011 2012

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012  11



Faglige tiltak Opplysningsvirksomhet
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på vegne av aktørene i meieribransjen. Formålet er å 
øke kunnskapen om og fremme forbruket av norsk melk 
og meieriprodukter, blant annet gjennom internett-
siden www.melk.no. I 2012 ble det bevilget 25,6 mill. 
kroner fra fondet for omsetningsavgift på melk til OFM.

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

Tabellen nedenfor viser OFMs regnskap for 2012:

Opplysningskontoret for meieriprodukter 2012
kroner

Reklameaktiviteter 7 586 736

Informasjonsmateriell 1 597 702

Relasjonsarbeid 925 301

Presse 1 796 448

Fellestiltak i landbruket 312 697

Markedsinnsikt 2 532 747

Webutvikling 1 505 280

Sum markedsaktiviteter 16 256 911

Sum personal- og driftskostnader 9 302 808

Opplysningskontoret totalt 1) 25 559 719

1) I tillegg dekker OR skattekostnad på kr 3 495 og udekket tap i 2011 på 
kr 2 729.

OFM brukte i 2012 40 281 kroner mindre enn bud-
sjettrammen gitt gjennom omsetningsmidlene. Av 
overskuddet dekket midlene i tillegg skattekostnaden 
på 3 495 kroner. Omsetningsrådet har i tillegg forutsatt 
at 2 729 kroner, som var udekket tap i 2011, benyttes til 
å bygge opp igjen tapt egenkapital.

Diagrammet nedenfor viser bruk av omsetningsavgif-
ten til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i perio-
den 2008-2012. Det var en svak økning i bruk av midler 
i 2012, noe som hadde sammenheng med økt budsjett-
ramme for OFM og økt bruk av midler til generisk mar-
kedsføring av økologisk mat.
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Markedssituasjonen
Markedet for kjøtt var i 2012 preget av overskudd av 
svin, mens det var underdekning av storfe og lam. 

Overskudd og import av svin
Ved inngangen av året lå det 758 tonn gris på regule-
ringslager, og lageret økte utover våren og sommeren. 
I uke 30 var lageret oppe i 3 878 tonn. På tross av over-
skuddet av svinekjøtt generelt ble det også i 2012 knapt 
med ribbe fram mot jul. Det ble derfor skåret ned hele 
slakt fra reguleringslager for å frigjøre ribbe. Mengden 
som ble frigjort på denne måten var imidlertid ikke til-
strekkelig til å dekke etterspørselen. For tredje år på rad 
ble derfor tollsatsen på sideflesk satt ned for å sikre nok 
ribbe til jul. Det ble importert om lag 170 tonn ribbe 
under administrativ tollnedsettelse i desember, mot om 
lag 1 000 tonn i 2011. Produksjonen av norsk svinekjøtt 
økte med snaut en prosent i 2012, og endte på 131 559 
tonn, mens engrossalget sank med 0,9 prosent. Det to-
tale overskuddet i markedet var på om lag 4 600 tonn 
før markedsregulerende tiltak ble iverksatt.

Synkende lammeproduksjon
Produksjonen av lammekjøtt var på 22 776 tonn, mot 23 
383 tonn året før. Det betyr at produksjonen sank med 
drøyt fire prosent for andre år på rad. Nedgangen hadde 
sammenheng med dårlig grovfôrkvalitet gjennom vinte-
ren 2012. Det ga nedgang i antall lam per søye sammen-
lignet med 2011. Ved beiteslipp på forsommeren ble 
dermed dyretallene lavere enn året før. Godt beite man-
ge steder og høye slaktevekter klarte ikke å kompensere 
for dette. Ettersom slaktingen ikke var tilstrekkelig til 
å bygge opp et reguleringslager gjennom lammeseson-
gen, ble tollsatsene på nytt satt ned i perioden 10. ok-

tober til 2. desember for å sikre råstoff til pinnekjøtt. 
Engrossalget for lam økte med 2,5 prosent fra 2011.

Storfe: rekordlav produksjon – økt etterspørsel
Det ble produsert i underkant av 78 000 tonn storfe-
kjøtt i Norge i 2012. Det var en nedgang på mer enn 
fire prosent fra 2011, og den laveste produksjonen det 
siste tiåret. Samtidig fortsatte trenden med etterspør-
selsvekst, og engrossalget økte med om lag fire prosent 
sammenlignet med 2011. Andelen av norskprodusert 
storfekjøtt i markedet sank til 81 prosent.

I 2012 var derfor behovet for import større enn noen 
gang tidligere. Tollsatsene for hele/halve slakt var ned-
satt gjennom hele 2012, med unntak av perioden 15. 
oktober til 12. november, da det var god dekning med 
norsk storfe. For bakparter og såkalte pistolbakparter 
var tollen satt ned i perioden februar - august. 

For avtaleåret 2011/2012 lå prisuttaket 0,04 kr per kg 
under planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, 
0,68 kr per kg under målpris for svin og 0,12 kr per 
kg under målpris for lam.  For andre halvår 2012 var 
prisuttaket på storfe 0,05 kr per kg under den planlagte 
gjennomsnittlige engrosprisen på kr 52,15. For lam ble 
prisuttaket 16 øre under målprisen på 63,00 kr per kg. 
Tilsvarende ble prisuttaket på svin kr 1,02 under mål-
prisen på kr 31,64.

Omsetningsavgift
I 2012 ble det totalt innbetalt 242,7 mill. kroner i om-
setningsavgift. Renteinntektene ble bokført med 7,8 
mill. kroner. Fondet for omsetningsavgift for kjøtt var 
ved inngangen av året på 231,3 mill. kroner. I løpet av 
året ble fondet redusert til 219,7 mill. kroner.

Maksimalsatsene fastsettes ut fra en forventet mar-

Kjøtt
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kedssituasjon. For lam ble maksimalsatsen senket med 
kr 0,50 til 2,00 kr per kg i forhold til 2011. For storfe og 
svin ble de videreført med 2,00 kr per kg.  Fra og med 
2009 er purke/råne og sau tatt ut som reguleringsvare.

Avsetningstiltak
Totalt ble det produsert 232 303 tonn kjøtt i 2012. Det 
var en nedgang på om lag en prosent sammenliknet 
med foregående år. 

Reguleringslageret var ved inngangen til 2012 på 823 
tonn kjøtt. Av dette var 758 tonn svin og 65 tonn lam. 
Lageret av lam ble brukt opp utover våren og somme-
ren. Ved utgangen av 2012 besto reguleringslageret av  
2 716 tonn svinekjøtt.

Det ble totalt importert 28 673 tonn kjøtt og kjøttva-
rer i 2012. Storfe utgjorde 17 689 tonn, svin 2 033 tonn 
og lam 2 696 tonn.

Reguleringseksporten av svin økte med 22 prosent 
sammenlignet med foregående år. Effekten av dette i 
det norske markedet utgjorde 5 570 tonn. Det var in-
gen reguleringseksport av storfe og lam i 2012. WTO-
kvotene for svin er 3 791 tonn, for storfe 1 497 tonn og 
for lam 681 tonn.

Det påløp primært kostnader til avsetningstiltak for 
reguleringslagring og eksport av svinekjøtt. Kostnadene 
til markedsregulering var i 2012 på 124,8 mill. kroner, 
som var 31,8 mill. kroner mer enn i 2011. Markedsre-
gulators administrasjonskostnader var på omlag samme 
nivå som i 2011. 

Oppstillingen nedenfor viser fordelingen av midler på 
avsetningstiltak for kjøtt i 2012:

Avsetningstiltak kjøtt 2012
kroner

Reguleringslager 41 852 003

Frysefradrag 10 688 351

Reguleringseksport 60 640 996

Markedsregulators administrasjonskostnader 11 594 584

Totale avsetningskostnader 124 775 934

I posten reguleringslager inngår pristap/prisgevinst i 
perioden, samt kostnader ved rullerende trekkrettighet 
til finansiering av markedsreguleringen. Sistnevnte ut-
gjorde 456 250 kroner. Trekkrettigheten ble ikke benyt-
tet i 2012. 

Diagrammet nedenfor viser bruk av midler fra om-
setningsavgiften til avsetningstiltak for kjøtt i perioden 
2007–2012:

Avsetningstiltak kjøtt 2007-2012 

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. 

Det ble bevilget 7,4 mill. kroner til investering i nye 
lokaler for forsøksskjæring hos Animalia.

Regnskapet for 2012 viser at det totalt til faglige tiltak 
ble brukt 77,6 mill. kroner til aktiviteter på kjøtt finansi-
ert over omsetningsavgiften.

Faglige tiltak kjøtt 2012
 kroner

Støtte til kvalitets- og avlsarbeid 22 794 000

Kjøttbransjens Elitelag 500 000

Sum støtte til kvalitets- og avlsarbeid 23 294 000

Helsetjenesten for svin 3 599 818

Helsetjenesten for sau 2 009 825

Husdyrkontrollene 10 366 816

Husdyrfag 900 342

Dyrevelferd transport/slakt 1 321 789

KOORIMP (Husdyrnæringens koordineringsenhet for smit-
tebeskyttelse ved import) 717 433

Forsøkskjæring og analyse 3 063 870

Klassifisering 5 479 006

Prosess og produkt 2 401 629

Mattrygghet 3 199 840

Kjøtt og egg i kostholdet 462 762

Ekstra FoU-satsing 500 000

Sum Animalia avd. kjøtt 40 334 776

Tilleggsbevilgning utvikling av dyrehelseportal 3 569 618

Tilleggsbevilgning Fotråteprosjekt 2 350 385

Investering av nye lokaler til Animalia 7 405 303

Totalt faglige tiltak kjøtt 77 601 337
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Støtte til kvalitets- og avlsarbeid var på til sammen 
23,3 mill. kroner i 2012, inkl. støtten til kjøttbransjens 
elitelag. Dette er midler som brukes utenom Animalia. 
Av disse fikk blant andre Norsvin 13,9 mill. kroner, der 
10,2 mill. kroner ble benyttet til gjennomføring av avls-
arbeidet og 3,7 mill. kroner gikk til omstilling og utvi-
klingsprosjekter. Geno fikk 2,8 mill. kroner til avlsar-
beid på NRF og gamle norske storferaser. Til avlsarbeid 
på kjøttfe fikk TYR 2,1 mill. kroner, og avlsarbeidet i 
Norsk Sau og Geit ble støttet med 2,5 mill. kroner.

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 2012 ble det brukt 
2,4 mill. kroner til dette prosjektet.

Utvikling av dyrehelseportalen var et toårig prosjekt 
for å etablere enkel og sikker rapportering av dyrehelse-
data. Bakgrunnen var at nye krav til matkjedeinforma-
sjon som følge av nytt hygieneregelverk fra 2010 gjør 
det nødvendig med mer omfattende rapportering av dy-
rehelsehendelser. Prosjektet ble avsluttet i 2012. 

De totale kostnadene for Animalias avdeling for kjøtt 
i 2012 ble på 56,3 mill. kroner. Av disse ble 40,3 mill. 
kroner finansiert av omsetningsmidler, mens 16,0 mill. 
kroner kom gjennom annen inntekt; forskningsprosjek-
ter, oppdrag, kurs, salg av materiell m.m. For nærmere 
opplysninger om Animalias virksomhet henvises det til 
årsmelding for 2012 på www.animalia.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 for kjøtt, fondet for 
omsetningsavgift for egg og fondet for omsetningsavgift 
for fjørfekjøtt. Felleskostnader, som administrasjons-
kostnader og strategiutvikling, er fordelt mellom fon-

dene.
Av kontorets totale kostnader i 2012 på 74,5 mill. kro-

ner ble 53,5 mill. kroner finansiert over fondet for kjøtt. 
Beløpet fordelte seg på følgende hovedposter:

Opplysningsvirksomhet kjøtt 2012
 kroner

Personal og drift 14 591 375

Medier og interaktiv 21 545 458

Skole 6 741 670

Strategi 1 763 390

Pådriver bransje/handel 1 620 725

Innholdsproduksjon 4 480 122

Informasjons-/pressearbeid 2 756 338

Sum OEK – fondet for kjøtt 53 499 079

Matmerk – generisk markedsføring økologisk 1 000 000

Matmerk – Nyt Norge 3 200 000

Sum 57 699 079

I 2012 ble det brukt totalt 2,5 mill. kroner fra omset-
ningsavgiften til generisk markedsføring av økologisk 
mat i regi av Matmerk. Fondet for omsetningsavgift for 
kjøtt bidro med 1,0 mill. kroner til dette.

Videre ble det i 2012 anvendt totalt 8,0 mill. kroner fra 
omsetningsavgiften til markedsføring av den nasjonale 
merkeordningen Nyt Norge i regi av Matmerk. 3,2 mill. 
kroner kom fra fondet for omsetningsavgift for kjøtt.

Diagrammet nedenfor viser bruk av midler fra omset-
ningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksom-
het i perioden 2007–2012:

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet kjøtt 
2007-2012

Faglige tiltak Opplysningsvirksomhet
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Egg
Markedssituasjonen
1. januar 2012 trådte forbudet mot hold av verpehøns i 
tradisjonelle bur i kraft. Markedsbildet var også i 2012 
preget av omstillingen. Året som helhet viste markedsba-
lanse for egg, men gjennom året varierte markedet mye. 
Salget sviktet i starten av året og på sommeren i forhold 
til prognoser og bestillinger. Det bygget seg derfor opp et 
betydelig overskudd fra sommeren og utover høsten. For 
å redusere dette ble en del egg levert til produksjon av 
eggprodukter. Egglageret ble i stor grad bygget ned, men 
utgjorde likevel 527 tonn ved utgangen av året.

Eggpakkeriene mottok 58 095 tonn i 2012, en økning 
på 5,5 prosent fra 2011. I tillegg kom omsetning utenom 
pakkeri, såkalt direktesalg, på ca. 3 500 tonn. Engrossal-
get var på 58 200 tonn, mot 56 471 tonn i 2011. I løpet 
av året ble det importert 1 187 tonn skallegg, en ned-
gang på 15 prosent fra 2011. Den tollfrie EU-kvoten på 
290 tonn ble fullt utnyttet både i 2011 og 2012. Innen-
for WTO-kvoten på 1 295 tonn ble det importert 594 
tonn. Dette tilsvarer en utnyttelsesgrad på 46 prosent, 
mot 86 prosent i 2011.

Fram til 30. juni var målprisen på egg 18,90 kr per kg. 
Fra 1. juli ble den økt med 20 øre til 19,10 kr per kg. Ved 
utgangen av året lå engrosprisen på egg 15 øre under 
målprisen. 

Omsetningsavgift
I 2012 ble det betalt inn 44,7 mill. kroner i omsetnings-
avgift på egg med en sats på 0,70 kr per kg. I tillegg ble 
det inntektsført renter med om lag 1,0 mill. kroner. Det 
ble brukt 28,0 mill. kroner på avsetningstiltak, 3,8 mill. 
kroner til faglige tiltak og 8,4 mill. kroner på opplys-
ningsvirksomhet på egg. Fondet for omsetningsavgift 
for egg var per 31.12.2012 på 36,4 mill. kroner.

Avsetningstiltak
I 2012 var markedet preget av både underskudd og over-
skudd. Totalt ble det brukt 28,0 mill. kroner på avset-
ningstiltak, mot 31,7 mill. kroner i 2011.

Framstilling av eggprodukter foregår i hovedsak ved 
Nortura Eggprodukter AS. Innenlands er det forret-
ningsmessig avsetning for eggeplomme, mens eggehvite 
i større grad blir eksportert. Reguleringseksporten var 
totalt på 1 242 tonn. Det ble eksportert 1 082 tonn egge-
hvite, 9 tonn heleggpulver og 172 tonn skallegg. Samlet 
eksporttap ble kompensert med 17,2 mill. kroner, som 
er maksimal eksportkvote innenfor WTO-avtalen. Til 
skip i utenriksfart og spesialmarkeder ble det levert 687 
tonn skallegg, til en samlet kostnad ved prisnedskriving 
på 3,7 mill. kroner.

Oppstillingen nedenfor viser fordelingen av midler på 
avsetningstiltak for egg i 2012:

Avsetningstiltak egg 2012
 kroner

Kjølelagring 1 810 405

Kjøle-/fryselagring eggprodukter 101 140

Levering til skip mv. 3 674 563

Eksport 17 213 700

Prisgevinst egg og eggprodukter -29 840

Ekstra kostnader til reguleringslagring 112 980

Destruksjon 966 223

Markedsregulators administrasjonskostnader 4 145 095

Sum 27 994 266

Fjørfe
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Diagrammet viser utviklingen i bruk av omsetnings-
avgiftsmidler til avsetningstiltak for egg i perioden 
2007-2012.

Avsetningstiltak egg 2007-2012

Fjørfekjøtt
Markedssituasjonen
Etter noen år med ubalanse, overskudd og produk-
sjonsregulerende tiltak i den norske kyllingnæringen, 
bedret markedssituasjonen seg fra 2011. I begynnelsen 
av 2012 var det forventet at engrossalget av kylling ville 
øke med drøyt tre prosent. Det ble dermed mulig å øke 
produksjonen, og aktørene etablerte nye kyllinghus. Ut-
over året viste imidlertid salgsveksten seg å bli betydelig 
større enn forventet. Samtidig førte reduserte verpe- og 
klekketall til produksjonsutfordringer i 1. kvartal. Perio-
devis knapphet i markedet gjorde det nødvendig å ta i 
bruk importkvotene for å dekke etterspørselen.

I 2012 ble det importert 1 417 tonn kylling, mot 55 
tonn i 2011. Av det importerte kvantumet ble ca. 380 
tonn importert til administrativt nedsatt toll. Mens 
bare 19 prosent av WTO-kvoten på 221 tonn ble utnyt-
tet i 2011, ble utnyttelsesgraden i 2012 på 95 prosent. 
I tillegg ble det importert 790 tonn innenfor den nye, 
tollfrie EU-kvoten på 800 tonn.

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 
2012 ble det innbetalt 20,1 mill. kroner i omsetningsav-
gift. Renteinntektene utgjorde omlag 0,39 mill. kroner. 
Omsetningsavgiften for fjørfekjøtt var på 0,24 kr per kg. 
Det ble brukt 5,3 mill. kroner til faglige tiltak og 13,8 
mill. kroner til opplysningsvirksomhet. Fondet for om-
setningsavgift for fjørfe var per 31.12.2012 på 14,2 mill. 
kroner.  

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 
egg og fjørfekjøtt
Faglige tiltak
Animalia driver faglig opplysningsvirksomhet overfor 
produsenter og bransjen som helhet. Hovedområdene 

for aktiviteten i 2012 har vært dyrehelse, dyrevelferd og 
mattrygghet.  

Til faglige tiltak på egg og fjørfekjøtt ble det i 2012 
brukt 9,1 mill. kroner, mot 7,5 mill. kroner i 2011. I lø-
pet av 2012 ble det gjennomført båndkontrollkurs for 
slakterier, etiske regnskap for kylling, oppfølging av 
handlingsplanen for velferd og helse for fjørfe og utvik-
ling av HelseFjørfe. Videre ble det arbeidet med utfor-
dringer i dyrevelferd i kyllingproduksjonen, dyrevelferd 
i nye innregninger for verpehøns, systemer for oppavl 
av verpehøns, prosjekt rød hønsemidd og bransjeret-
ningslinjer for egg.    

Faglige tiltak egg og fjørfekjøtt
kroner

 Egg Fjørfekjøtt Totalt

Faglige tiltak egg  
og fjørfekjøtt 3 845 854 3 994 415 7 840 269 

Utvikling av dyrehelseportal 1 280 407 1 280 407

Sum faglige tiltak  
egg og fjørfekjøtt 3 845 854 5 274 822 9 120 676

Opplysningsvirksomhet
Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) driver for-
brukerrettet, merkenøytral opplysningsvirksomhet for 
hele kjøtt- og eggsektoren, og finansieres fra tre fond 
for omsetningsavgifter; kjøtt, egg og fjørfekjøtt. Felles-
kostnader som administrasjonskostnader og strategiut-
vikling er fordelt mellom fondene. Nedenfor er omtalt 
kostnader knyttet til fondet for omsetningsavgift for egg 
og fondet for omsetningsavgift for fjørfekjøtt. 

I 2012 fikk opplysningskontoret 8,4 mill. kroner fra 
fondet for egg og 13,8 mill. kroner fra fondet for fjørfe-
kjøtt. Dette utgjorde totalt 22,3 mill. kroner, som tilsva-
rer en økning på 24 prosent sammenlignet med 2011. 

For nærmere informasjon om aktiviteten til Opplys-
ningskontoret for egg og kjøtt henvises det til egen års-
melding for OEK. 

Det ble brukt totalt 2,5 mill. kroner fra omsetningsav-
giftens midler til generisk markedsføring av økologisk 
mat. Fondene for omsetningsavgift for egg og fjørfe-
kjøtt har bidratt med henholdsvis 100 000 og 200 000 
kroner til aktiviteten. Videre ble 960 000 kroner fra 
omsetningsavgiftens midler brukt til markedsføring av 
den nasjonale merkeordningen Nyt Norge. Fondene for 
omsetningsavgift for egg og fjørfekjøtt bidro med hen-
holdsvis 320 000 og 640 000 kroner til aktiviteten.

Tabellen på neste side viser totale kostnader til opp-
lysningsvirksomhet for egg og fjørfekjøtt i 2012:
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Opplysningsvirksomhet – fondet for egg og fondet for fjørfekjøtt
                                                                                                                                                                                           kroner

 Egg Fjørfekjøtt Totalt

Personal og drift 2 181 888 3 545 568 5 727 456

Mediekjøp og interaktiv 3 221 751 5 235 345 8 457 096

Skole 1 008 100 1 638 163 2 646 263

Strategi 263 685 428 487 692 172

Pådriver bransje og handel 242 351 393 821 636 172

Innholdsproduksjon 669 925 1 088 628 1 758 553

Informasjons- og pressearbeid 412 163 669 764 1 081 927

Sum Opplysningskontoret for egg og kjøtt 7 999 863 12 999 776 20 999 639

KLS Matmerk - Generisk markedsføring økologisk 100 000 200 000 300 000

Matmerk - Nyt Norge 320 000 640 000 960 000

Sum opplysningsvirksomhet egg og fjørfekjøtt 8 419 863 13 839 776 22 259 639

Diagrammet viser utviklingen i 
bruk av omsetningsavgiftsmidler 
til faglige tiltak og opplysningsvirk-
somhet i perioden 2007–2012:

Faglige tiltak Opplysningsvirksomhet
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Markedssituasjonen
For noen kulturer innen grønnsaksproduksjonen var 
det mindre avling i 2012 enn i 2011, mens det for andre 
var større avling sammenlignet med forrige år. Avlin-
gene var mindre for blant annet hvitkål, rosenkål, purre 
og rotpersille, mens den var noe større for kinakål, kål-
rot, gulrot, kepaløk og rødløk. 

Avlingsanslaget for poteter (avlingsprøver tatt ut ca. 
14 dager før opptak) i 2012 viste at en kunne forvente 
12 prosent lavere avling dette året sammenlignet med 
2011. Prognosen viste også at avlingen i 2012 lå fem 
prosent lavere enn gjennomsnittet for perioden 2002 – 
2011. 1. november 2012 ble det registrert totalt 118 876 
tonn poteter kl. 1 på lager, mot 125 322 tonn og 146 064 
tonn på samme tidspunkt i henholdsvis 2011 og 2010. 
Beholdningen av poteter var da vel fem prosent lavere 
enn på samme tidspunkt i 2011. I 2011 var potetavlin-
gen lavere enn den har vært på over ti år.

Frost om våren, og mye kaldt og fuktig vær ut over 
seinsommeren og høsten gjorde at det også i 2012 ble 
små fruktavlinger. For eple ble avlingen, med unntak av 
2011, den laveste som er registrert på mange år. Total 
avlingsmengde av eple kl. 1 var på 5 910 tonn, mens 
avlingen i 2011 var på 5 254 tonn. I 2012 ble 559 tonn 
epler levert til reguleringslager og 29 tonn til fabrikk. 
Året før ble 63 tonn levert til reguleringslager, og det 
ble ikke levert epler til fabrikk. 

I jordbruksavtalen for 2012/2013 er det avtalt målpri-
ser for matpoteter, ti grønnsakslag, samt epler. Selv med 
avlinger som totalt sett var under det normale i grønt-
produksjonen, var det for flere av kulturene ikke mulig 
å ta ut målpris i markedet. En vanlig årsak til dette var 

lave priser i det europeiske markedet og utilstrekkelig 
tollbeskyttelse for å sikre norsk målpris. 

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) gjorde 
en vurdering av behovet for å iverksette avsetnings-
tiltak for matpoteter snarlig etter at resultatet av be-
holdningsregistreringen av matpoteter forelå den 1. 
november. De registrerte beholdningene av matpoteter 
var mindre i 2012 (42 386 tonn) enn i 2011 (47 075 
tonn), og GPS konkluderte med at det ikke var grunn 
til å foreslå etablering av avsetningstiltak for matpotet i 
sesongen 2012/2013.  

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 2012 ble det i jordbruksavtalen bevilget 12,0 mill. 
kroner på underposten ”Kollektiv dekning av omset-
ningsavgift hagebruk”.  Av stortingsproposisjonen etter 
jordbruksoppgjøret i 2011 går det fram:

”Posten for kollektiv dekning av omsetningsavgift til 
hagebruk har stått uendret noen år. Partene er enige 
om å øke denne posten med 2 mill. kroner, og vil bruke 
disse midlene til opplysningsvirksomhet for frukt og 
grønt.”

Til faglige tiltak og opplysningsarbeid ble fondet for 
omsetningsavgift hagebruk belastet med 12,4 mill. kro-
ner i 2012.

På underposten ”Avsetningstiltak hagebruk og potet” 
ble det for 2012 bevilget 3,9 mill. kroner over jordbruks-
avtalen. Det ble gjennom året brukt i alt 987 245 kroner 

Hagebruksprodukter og poteter
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til avsetningstiltak på eple og administrering av avset-
ningstiltak på eple og matpoteter. Fondet for omset-
ningsavgift hagebruk ble belastet med 768 918 kroner 
til Omsetningsrådets administrasjon og drift.

Inkludert rente for 2012 på 280 560 kroner, var dette 
fondet pr. 31.12.2012 på 8,8 mill. kroner, mot 6,8 mill. 
kroner året før.

Avsetningstiltak
GPS administrerer avsetningstiltakene på grøntområdet.

Omsetningsrådet har delegert vedtaksmyndighet til 
SLF for fastsetting av sorter og kvanta av epler til regu-
leringslagring. Den 17. september 2012 vedtok SLF at 
inntil 2 000 tonn epler høstet i 2012 kunne regulerings-
lagres. Det ble liten epleavling i 2012, og SLF godkjente 
utbetaling av 407 940 kroner fra fondet for omsetnings-
avgift hagebruk til reguleringslagring av 558 500 kg 
epler. Det ble gjennomført fabrikklevering av 29 435 kg 
epler kl. 1 høstet i 2012. Tilskuddet til fabrikklevering 
utgjorde 47 096 kroner.

Utgifter til avsetningstiltak belastet regnskapet 2012
kroner

Reguleringslagring av epler 407 940

Fabrikklevering av epler 47 096

Administrasjon 532 209

Sum 987 245

Diagrammet nedenfor viser bruk av omsetningsav-
giftsmidler til avsetningstiltak for hagebruksprodukter 
i perioden 2008-2012. Det ble brukt vel 15 mill. kro-
ner til avsetningstiltak for matpotet i 2009. I de øvrige 
årene, jf. tabellen over, ble det ikke brukt midler til slikt 
tiltak.

Avsetningstiltak hagebruk 2008-2012

Faglige tiltak
Til faglige tiltak ble det brukt i alt 1 413 951 kroner. 
Nedenfor er hovedpostene spesifisert:

Utgifter til faglige tiltak hagebruk
kroner

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) 700 000

Fruktlagerinspektøren 493 951

Økern Torvhall, markedsopplysning 220 000

Sum  1 413 951

GPS gjennomførte, etter samme opplegg som i tidli-
gere år, produsentrettet rådgiving for å bedre markeds-
tilpasningen for grøntproduktene og produktkvaliteten. 
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 
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Faglige tiltak Opplysningsvirksomhet

10

12

8

6

4

2

0

M
ill

. k
r

2008 2009 2010 2011 2012

markedsmeldinger og arrangerer kurs og møter for pro-
dusentene. Virksomheten er delvis finansiert som fag-
lige tiltak. 

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 2012:

Bruk av omsetningsavgiftsmidler i OFGs regnskap
kroner

Administrasjon 6 875 642

Langsiktige produktkampanjer 2 390 139

Presseaktiviteter 634 130

Fellesprosjekt – opplysningskontorene 121 106

Internett/elektronisk arkiv m.m. 1 099 471

Finans- og salgsinntekter -521 229

Netto kostnader 10 599 259

I 2012 ble det brukt 2,5 mill. kroner fra omsetnings-
avgiftens midler til generisk markedsføring av økolo-
gisk mat. Fondet for omsetningsavgift hagebruk bidro 
med 100 000 kroner til aktiviteten.

Videre ble det brukt 8,0 mill. kroner fra omsetnings-
avgiftens midler til markedsføring av den nasjonale 
merkeordningen Nyt Norge. Fondet for omsetningsav-
gift hagebruk bidro med 320 000 kroner til aktiviteten.

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet hagebruk
2008-2012

Diagrammet over viser bruken av omsetningsavgifts-
midler til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i ha-
gebruk 2008-2012. I tillegg utbetalte SLF i 2012 midler 
til opplysningsarbeid om frukt, grønnsaker og potet i 
regi av OFG, avsatt i statsbudsjettet kap. 1150 post 77.15, 
kvalitets- og salgsfremmende tiltak.
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Markedssituasjonen
Høsten 2011 ga små avlinger med 972 400 tonn salgs-
korn. Ugunstige vekst- og innhøstingsforhold resulterte 
videre i redusert kvalitet på både mat- og fôrkornet. Det 
ble derfor en svært lav matkornavling med innkjøpt 
kvantum på 40 700 tonn. Dette tilsvarte 15 prosent av 
det totale hvetekvantumet. På grunn av små avlinger 
ble alt kornet av 2011-avlingen og havren (39 100 tonn) 
som var overlagret fra kornåret 2010/2011 til 2011/2012 
brukt opp av industrien. Markedsregulator gjennom-
førte derfor ikke avsetningstiltak i 2012.

Prognosen for 2012-avlingen viser en salgskornavling 
på 1 mill. tonn. Vanskelige vekst- og innhøstingsforhold 
resulterte i noe redusert kvalitet både på mat- og fôr-
kornet, i tillegg til relativ lav avling. Som følge av dette 
ligger det an til et mathvetekvantum på 166 000 tonn, 
tilsvarende 68 prosent av det totale hvetekvantumet. 
Selv om mathvetekvantumet er relativt lavt har mar-
kedsregulator signalisert at det likevel kan bli aktuelt 
med avsetningstiltak for denne varen. Årsaken til dette 
er at det er skjev fordeling mellom kvanta av de ulike 
proteinkvalitetene, og at proteininnholdet er lavere enn 
normalt.

For mathvete ble det i 2011/2012 tatt ut en pris som lå 
0,01 kr per kg over målpris. For matrug, bygg, havre og 
oljevekster ble det tatt ut målpris. Selv om det var over-
notering på mathvete ble det bestemt at det ikke skulle 
innføres styringspris for avtaleåret 2012/2013.

Omsetningsavgift
Omsetningsavgiften ble fastsatt til 0,015 kr per kg korn 
og oljefrø for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012, og til 
0,0 kr per kg for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013. 
Satsene lå innenfor rammene for maksimalsatsene, som 
for de aktuelle periodene var henholdsvis 0,05 og 0,04 
kr per kg.

I 2012 ble det innbetalt 4,2 mill. kroner i omsetnings-
avgift på korn og oljefrø. Saldo for fondet per 31. desem-
ber 2011 var på 29,8 mill. kroner. Fondet ble godskre-
vet med 0,9 mill. kroner i renter for 2012. Fondet for 
omsetningsavgift på korn var per 31. desember 2012 på 
26,7 mill. kroner.

Avsetningstiltak
Siden avlingene i 2011 var rekordlave ble denne avlin-
gen og det overlagrede kornet fra kornåret 2010/2011 
brukt opp av industrien. Det ble ikke behov for mar-
kedsregulering. 

Avsetningstiltak korn 2012
kroner

Renter i markedsregulators favør fra avsetningstiltak i 2011 3 735

Administrasjonskostnader 4 876 705

Sum 4 880 440

Diagrammet viser bruken av midler fra omsetnings-
avgiften til avsetningstiltak for korn i årene 2008-2012:

I 2008 og 2012 var det hovedsakelig kostnader til ad-
ministrasjon hos markedsregulator.

Korn
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Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet
Opplysningskontoret for brød og korn driver merken-
øytral 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. Fra 1. ja-
nuar 2012 trakk Lantmännen Cerealia seg ut av samar-
beidet om Opplysningskontoret. Etter dette ble samlet 
bidrag fra bransjen 1,65 mill. kroner mot 2,2 mill. kro-
ner i 2011. Tilsvarende beløp ble bevilget over fondet 
for omsetningsavgift på korn. For nærmere informasjon 
om opplysningsaktiviteten vises det til egen årsmelding 
fra kontoret, www.brodogkorn.no.

Det ble i 2012 anvendt i alt 2,5 mill. kroner fra om-
setningsavgiftens midler til generisk markedsføring av 
økologisk mat. Fondet for omsetningsavgift på korn bi-
dro med 0,1 mill. 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 0,32 mill. kroner til aktiviteten.

Opplysningsvirksomhet korn 2012
kroner

Opplysningskontoret for brød og korn 1 650 000 

Matmerk, nasjonal merkeordning, Nyt Norge 320 000

Matmerk, generisk markedsføring av økologisk mat 100 000

Sum 2 070 000

Diagrammet viser bruken av midler fra omsetnings-
avgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet i 
kornsektoren i perioden 2008-2012:

Faglig tiltak og opplysningsvirksomhet korn
2008-2012

Opplysningskontoret for brød og korn var i drift fra 
2007. På grunn av noe forsinket oppstart ble ca. 500 000 
kroner av budsjettmidlene som var avsatt for 2007 over-
ført til 2008. Prosjektet for bedre avlingsprognoser ble 
sluttført i 2008, med et regnskap på 800 000 kroner. 
Økningen fra 2009 til 2010 skyldes at faglig tiltak, Be-
regning av kornareal fra historiske data, ble avsluttet med 
regnskap i 2010. Det har ikke vært faglige tiltak i 2011 
og 2012.
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Markedssituasjonen
Omsetningsavgiften
Omsetningsavgiften for pelsdyrskinn var i 2012 på en 
prosent av salgsbeløpet. Tilsvarende avgiftssats har 
vært benyttet siden 2006. Det ble betalt inn 4,2 mill. 
kroner i avgift. Renteinntektene utgjorde 0,13 mill kro-
ner. Fondet for omsetningsavgift for pelsskinn var per 
31.12.2012 på 4,7 mill. kroner.

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet
Midlene fra omsetningsavgiften på pelsdyrskinn anven-
des til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Av Nor-
ges Pelsdyralslags (NPA) totale kostnader knyttet til fag-
lige tiltak og opplysningsvirksomhet på 4,6 mill. kroner, 
ble 2,1 mill. kroner dekket over omsetningsavgiften. 

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 2012 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 
2012

kroner

Opplysningsarbeid 60 000

Faglig opplysning, produsent 180 000

Sykdomsbekjempelse og overvåking 750 000

Dyrevelferd 940 000

Forskningsprosjekter 0

Administrasjonskostnader 150 000

Sum 2 080 000

De største økningene sammenlignet med 2011 gjel-
der postene dyrevelferd og sykdomsbekjempelse. Som 
en del av sertifiseringsordningen er det etablert av-
taler mellom veterinærer og oppdrettere, og det ble i 
2012 gjennomført tre besøk av veterinær i alle pels-
dyrgårdene. Alle oppdrettere har i 2012 gjennomført 
et kompetansehevende kurs med vekt på dyrevelferd. 
Forskningsprosjektet “Sosial og fysisk miljøberikelse for 
sølvrevvalper; effekter av underlag, avvenningsalder og 
sosial kontakt på valpenes adferd og velferd”, ble igang-
satt i 2011. Prosjektet gjennomføres i samarbeid mel-
lom UMB, Norges Forskningsråd og Norges Pelsdyr-
alslag. Som følge av flytting av pelsdyrgården på UMB 
har det ikke vært noen aktivitet i 2012, men prosjektet 
videreføres i 2013.

Diagrammet viser bruken av midler fra omsetnings-
avgiften på pelsdyr til faglige tiltak og opplysningsvirk-
somhet i perioden 2006-2012:

Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet pelsdyr 
2006-2012
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RESULTATREGNSKAP
Mottatte omsetningsavgifter, overproduksjonsavgift og bevilgninger
(hele tusen)

Spesifikasjon i noter 2012 2011

Mottatt omsetningsavgift 1 485 987 474 035

Mottatt overproduksjonsavgift 1 1 322 40 416

Annen inntekt 1 1 552 0

Sum inntekter  488 861 514 451

Avsetningstiltak og adm.kostnader 1 262 929 248 765

Faglige tiltak 1 98 166 86 407

Opplysningsarbeid 1 112 314 103 399

Opplysningsarbeid økologisk markedsføring 1 2 500 2 187

Opplysningsarbeid Nyt Norge 1 8 000 8 000

Sum bevilgninger 1 483 909 448 757

Disponible omsetningsavgiftsmidler  4 952 65 694

Kostnader fagsystem kvote 2 3 215 0

Administrasjonskostnader belastet omsetningsavgiftene 2 20 512 19 596

Finansinntekter 1 12 270 10 050

Årsresultat 1 -6 505 56 149

BALANSE PR 31.12.
(hele tusen)       

Spesifikasjon i noter 2012 2011

Eiendeler

Omløpsmidler   

Forskutterte midler 3 16 296 4 832

Driftskredittlån 4 77 000 35 000

Utestående avgifter 5 26 822 35 292

Bankinnskudd  336 235 361 329

Sum omløpsmidler  456 353 436 453

Regnskap for  
omsetningsavgiftene
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Gjeld og fondskapital
2012 2 011

Fondskapital 1 409 118 415 622

Kortsiktig gjeld   

Leverandørgjeld   

Bevilgede, ikke utbetalte midler 6 46 671 19 971

Annen kortsiktig gjeld 7 565 859

Sum kortsiktig gjeld  47 235 20 830

Sum gjeld og fondskapital  456 353 436 453

Oslo 31. januar 2012
7. mai 2013
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Årsregnskapet omfatter innkreving av avgifter etter 
Omsetningsloven samt anvendelse og forvaltning av 
disse avgiftene. Det kreves inn omsetningsavgift på 
kjøtt, egg, fjørfe, pels, dyreskinn, grønt, korn og melk. I 
tillegg overproduksjonsavgift på melk.

Omsetningsrådet følger opp på vegne av Landbruks- 
og matdepartementet (LMD) fordringer knyttet til til-
bakebetalinger av tidligere bevilgninger til regulerings-
anlegg.

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. Unntaket fra dette er av-
gifter på kjøtt hvor årsregnskapet inneholder innbetalte 
avgifter for perioden november 2011 til og med oktober 
2012. Dette er i samsvar med uttalelser fra Riksrevisjo-

nen og medfører at det regnskapsmessig vil kunne være 
noe avgiftsetterslep.

Bevilgningene resultatføres etter hvert som de er 
behandlet i Omsetningsrådets organer. Vedtak som er 
gjort i 2013 og som gjelder utgiftsmessige forhold for 
2012 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 13.12.2011. 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

(Tall i hele tusen)

Note 1 - fondskapital for omsetningsavgiftene pr. 31.12.12 og årets endring

Sektor
Fondskapital 

01.01.2012
Mottatte 

omsetn.avgifter Bevilgninger Renteinntekter
Inndekn. adm. 

kostn.
Endring i 

fondskapital
Fondskapital 

31.12.2012

Kjøtt 231 295 243 4261) 260 076 7 777 2 755 -11 629 219 666

Egg 32 884 45 4102) 40 260 971 2 554 3 566 36 450

Fjørfekjøtt 13 462 20 2763) 19 115 394 769 786 14 248

Melk 98 636 155 4224) 142 007 1 867 15 341 -58 98 577

Pelsdyrskinn 2 772 4 209 2 080 129 330 1 928 4 700

Hagebruk 6 789 15 9005) 13 420 281 769 1 991 8 780

Korn 29 784 4 218 6 950 852 1 208 -3 088 26 696

Sum 415 622 488 861 483 909 12 270 23 727 -6 505 409 118

1) Inkl. standardisert erstatning 0,686 mill. kroner.
2) Inkl. standardisert erstatning 0,723 mill. kroner.
3) Inkl. standardisert erstatning 0,145 mill. kroner.
4) Inkl. overproduksjonsavgift 1,322 mill. kroner.
5) Inkl. avsetningstiltak 3,9 mill kroner.
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Note 2 - Administrasjonskostnader 2012 2011

Sekretariatskostnader 10 083 9 780

Totale driftskostnader 1 157 916

Fagsystem kvote 3 215 0

Administrasjon kvoteordningen for melk 9 272 8 900

Sum 23 727 19 596

Note 3 - Forskutterte midler 2012 2011

Tine SA 15 826 3 189

Nortura SA Kjøtt 0 0

Nortura SA Egg 0 1 408

Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker (OFG) 1 0

GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) 173 0

Norske Felleskjøp SA 296 234

Sum 16 296 4 831

Note 4 - Driftskredittlån 2012 2 011

Nortura SA Kjøtt 77 000 35 000

Sum 77 000 35 000

Note 5 - Utestående fordringer fordelt pr. sektor 2012 2011

Utestående kjøtt 2 297 8 086

Utestående fjørfe 381 642

Utestående egg 7 384 12 236

Utestående melk 17 010 15 382

Utestående pels -763 226

Utestående hagebruk -62 -57

Utestående korn -98 -1 237

Periodisering 648 0

Annet 26 15

Sum 26 822 35 292

Note 6 - Bevilgede, ikke utbetalte midler 2012 2011

Matmerk 625 312

Nortura SA kjøtt 44 477 18 298

Nortura SA egg 367 0

Nortura SA fjørfe 1 201 625

Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS) 0 736

Q-meieriene 1 0

Sum 46 671 19 971

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld 2012 2 011

Forskningsavgift og matproduksjonsavgift 541 852

Leverandørgjeld/SLF 24 7

Sum 565 859
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Note 8 - Forpliktelse knyttet til reguleringsanlegg
Omsetningsrådet forvalter oppfølging av tidligere bevilgninger til reguleringsanlegg for LMD.
 
Med bakgrunn i tildelte ikke forbrukte midler til reguleringsanlegg, gjorde Omsetningsrådet følgende vedtak den 03.05.2012 / sak 31/12:
 
Av midler stilt til disposisjon fra jordbruksavtalen skal Nortura tilbakebetale følgende beløp: 
1. Kr 116 667 av gjenstående ikke forbrukt tilskudd gitt til Norturas anlegg i Namsos 
2. Kr 81 667 av gjenstående ikke forbrukt tilskudd gitt til Norturas anlegg på Oppdal 
3. Kr 2 849 000 av gjenstående ikke forbrukt tilskudd gitt til Norturas anlegg på Sortland 
4. Kr 653 333 av gjenstående ikke forbrukt tilskudd gitt til Norturas anlegg i Ålesund 
Beløpene er i sin helhet tilbakebetalt LMD.

Pr 31.12.2012 2 012 2 011

Forpliktelse overfor LMD 0 0

Samlet forpliktelse pr. 31.12.12 0 0

Note 09 - Kontantstrømsanalyse 2012 2011

Resultat av virksomheten -6 505 56 149

Midlene anvendt til:   

Endringer av utestående fordringer på avgifter mv 26 405 50 135

Økning av utestående driftskreditt -42 000 -35 000

Endringer av utestående fordringer på avgifter mv 8 470 12 090

Endringer forskutterte midler til organisasjonene -11 464 12 986

Endringer av likvider gjennom året -25 093 96 360

Likvider 1.1. 361 329 264 969

Likvider 31.12 336 236 361 329

Kontantstrømanalysen er satt opp etter enkleste metode, og viser med utgangspunkt i resultatet hvordan midler er anvendt gjennom året.  
Oppstillingen for 2012 viser at likvider pr 31.12. er 336,2 mill. kroner, en nedgang på 25,1 mill. kroner fra 01.01.
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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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