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Saksnr.: 
070/21 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
14.09.2021 

Tittel: 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Saksnr.: 
21/38466-1 

 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.  
 
Vedtak 
 
Innkalling og dagsorden godkjennes.  
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Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Saksdokumenter er sendt ut elektronisk til medlemmer og varamedlemmer. Dokumentene er 
også lagt inn i skyløsningen Jottacloud. Vedlegg er kun tilgjengelig her. 
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Saksnr.: 
071/21 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
14.09.2021 

Tittel: 
Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksnr.: 
21/38466-2 

 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. 
 
Vedtak 
 
Protokollen fra møtet 23. august 2021 godkjennes.   
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Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 
Det har ikke kommet merknader til utsendt protokoll. 
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Saksnr.: 
072/21 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
14.09.2021 

Tittel: 
Orientering fra markedsregulator 

Saksnr.: 
21/38466-3 

 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. 
 
Vedtak 
 
Presentasjonene fra markedsregulatorene tas til orientering. 
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Orientering fra markedsregulator 
 
Det ble gitt følgende orienteringer fra markedsregulatorene: 

• Korn    Anne Jødahl Skuterud 
• Kjøtt og egg                              Trine Hasvang Vaag 
• Melk    Marit Haugen  

 
Presentasjonene fra Trine Hasvang Vaag og Marit Haugen er lagt ut i skyløsningen 
Jottacloud.  
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Saksnr.: 
073/21 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
14.09.2021 

Tittel: 
Alle - Møteplan for Omsetningsrådet 1. halvår 
2022 

Saksnr.: 
21/31204-1 

 
 
Beskrivelse 
I tabellen under foreslås møtedatoer for Omsetningsrådet for første halvår 2022.  
 

Dato Aktuelle saker 
Tirsdag 15. februar Eventuelle saker 
Onsdag 23. mars Eventuelle saker 
Torsdag 21. april Regnskap for 2021 for faglige tiltak, opplysningsvirksomhet 

og markedsregulators administrasjonsgodtgjørelse m.m. 
Tirsdag 24. mai Regnskap og årsmelding 2021 
Onsdag 22. juni Satser i markedsreguleringen for egg 1. halvår 2022, 

eventuelle endringer i satser i markedsreguleringen for kjøtt 
2. halvår 2022, eventuelle endringer i satser for 
omsetningsavgift 2. halvår 2022, maksimalsats 
omsetningsavgift korn 2022/2023, satser priskompensasjon 
skilling av egg 2. halvår 2022 m.m. 

 
Møtene holdes i lokalene til Landbruksdirektoratet og starter kl. 10:00. Dersom smittevern 
eller andre hensyn krever det, kan møtene gjennomføres digitalt.  
 
Følgende helligdager/ferieperioder er forsøkt unngått: 

• Vinterferie uke 8 og 9, mandag 21. februar —fredag 4. mars 
• Påskeuken, mandag 11.—mandag 18. april 
• Norges nasjonaldag, tirsdag 17. mai 
• Kristi himmelfartsdag, torsdag 26. mai 
• Andre pinsedag, mandag 6. juni 

De foreslåtte datoene er også sjekket med aktivitetskalenderen til Norsk Landbrukssamvirke.  
 
Hjemmel 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
  
Forslag til vedtak 
 
Følgende møtedatoer fastsettes for Omsetningsrådet for 1. halvår 2022: 
 
Tirsdag 15.02.2022 kl. 10:00 
Onsdag 23.03.2022 kl. 10:00 
Torsdag 21.04.2022 kl. 10:00 
Tirsdag 24.05.2022 kl. 10:00 
Onsdag 22.06.2022 kl. 10:00 
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Møtebehandling 
Møtedatoene ble diskutert, og det kom forslag til alternative datoer.   
Bjørn-Ole Juul-Hansen foreslo på generelt grunnlag at digitale møter starter kl. 08:00. Leder 
Bjørg Tørresdal foreslo at ved få og ikke-prinsipielle saker på dagsorden kan møter 
gjennomføres digitalt, for å effektivisere og begrense kostnadene knyttet til rådets møter.  
 
Med dette ble saken enstemmig vedtatt.  

 
 
Vedtak 
 
Følgende møtedatoer fastsettes for Omsetningsrådet for 1. halvår 2022: 
 
Tirsdag 15.02.2022 kl. 08:00 (digitalt møte) 
Torsdag 24.03.2022 kl. 10:00 
Fredag 22.04.2022 kl. 08:00 
Fredag 20.05.2022 kl. 08:00 
Torsdag 23.06.2022 kl. 10:00 
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Saksnr.: 
074/21 

Sektor: 
Egg og melk 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
14.09.2021 

Tittel: 
Egg og melk - Satser for prisnedskriving ved 
salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter 
til spesialmarkeder for 2022 

Saksnr.: 
21/35502-1 

 
 
Beskrivelse 
Saken gjelder fastsettelse av satser for prisnedskrivning ved salg av egg og melkeprodukter til 
spesialmarkeder i 2022. 
 
Satsene, som skal fastsettes i forskrifts form, sendes herved på høring til rådets 
representanter som representerer et bredt utvalg av berørte interesser. Det legges til grunn at 
høringen skjer muntlig i møtet 14. september 2021 jf. forvaltningsloven § 37. Dette er i tråd 
med langvarig praksis for behandling av endring av satser i Omsetningsrådet.  
 
Tine foreslår i brev av 31. august 2021 at satsene for prisnedskrivning av melkeprodukter til 
spesialmarkeder for 2022 settes til 5,50 kr per kg for naturell yoghurt, 25,00 kr per kg for 
hvitost og 0 kr per kg for smør. Dette er samme satser som gjelder for 2021. 
 
Nortura SA foreslår i brev av 27. august 2021 at sats for priskompensasjon for egg og 
eggprodukter til spesialmarkeder i 2022 settes til kr 3,00 per kg for egg og kr 0,00 per kg for 
eggprodukter. Dette er samme satser som gjelder for 2021.  
 
Landbruksdirektoratet innstilling er i tråd med forslaget fra Tine SA og Nortura SA. 
 
Landbruksdirektoratet foreslår i tillegg at forskriften endres slik at fristen for 
markedsregulators innspill til prisnedskrivingssatser fastsettes til 15. august året før det 
kalenderåret satsene skal gjelde for. 
 
Hjemmel 
Forskrift 2020-06-22 nr. 1400 om prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter og 
melkeprodukter til spesialmarkeder § 6. 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
Brev fra Nortura SA datert 27. august 2021. 
Brev fra Tine SA datert 31. august 2021. 
 
Forslag til vedtak 
 
Omsetningsrådet fastsetter satser for 2022 i forskrift 2020-06-22 nr. 1400 om 
prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter til spesialmarkeder. 
 
Følgende endringsforskrift vedtas: 
 
«Forskrift om endring i FOR-2020-06-22-1400 forskrift om prisnedskriving ved 
salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter til spesialmarkeder 
 
Fastsatt av Omsetningsrådet 25.09.2020 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja 
umsetnaden av jordbruksvaror § 11 første ledd. 
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I 

 
I forskrift FOR-2020-06-22-1400 forskrift om prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter 
og melkeprodukter til spesialmarkeder gjøres følgende endringer: 
 
§ 6 Satser fjerde ledd skal lyde: 
 
Frist for innsending av forslag etter første ledd er 15. august året før det kalenderåret satsene 
skal gjelde for. 
 
 
I § 6 Satser femte ledd skal følgende satser gjelde (tabellen settes inn som femte ledd): 
 

 
 
 

II 

 
Endringene trer i kraft 1. januar 2022.» 
 
 
Møtebehandling 
Marit Haugen foreslo at fristen for innsending av forslag til satser ikke behøvde å stå i 
forskriften og kunne fjernes. Dersom det var behov for en frist i forskriften foreslo Haugen at 
den ble endret til 1. eller 10. september. Trine Hasvang Vaag støttet dette. Sekretariatet 
redegjorde for forslaget i innstillingen, og mulige konsekvenser for fastsettelse av satsene ved 
frist i september. Leder Bjørg Tørresdal foreslo forskriftsfestet frist 25. august, og dette 
forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Sekretariatet bemerket en skrivefeil i forslag til vedtak. Dato 25.09.2020 er feil og endres til 
14.09.2021, som er dato for vedtak.  

 
Vedtak 
 
Omsetningsrådet fastsetter satser for 2022 i forskrift 2020-06-22 nr. 1400 om 
prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter til spesialmarkeder. 
 
Følgende endringsforskrift vedtas: 
 
«Forskrift om endring i FOR-2020-06-22-1400 forskrift om prisnedskriving ved 
salg av egg, eggprodukter og melkeprodukter til spesialmarkeder 
 
Fastsatt av Omsetningsrådet 14.09.2021 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja 
umsetnaden av jordbruksvaror § 11 første ledd. 
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I 

 
I forskrift FOR-2020-06-22-1400 forskrift om prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter 
og melkeprodukter til spesialmarkeder gjøres følgende endringer: 
 
§ 6 Satser fjerde ledd skal lyde: 
 
Frist for innsending av forslag etter første ledd er 25. august året før det kalenderåret satsene 
skal gjelde for. 
 
 
I § 6 Satser femte ledd skal følgende satser gjelde (tabellen settes inn som femte ledd): 
 

 
 
 

II 

 
Endringene trer i kraft 1. januar 2022.» 
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Egg og melk - Satser for prisnedskriving ved salg av egg, eggprodukter og 
melkeprodukter til spesialmarkeder for 2022 
 
Innledning 
 
Tine SA og Nortura SA har foreslått satser for prisnedskriving ved salg av henholdsvis 
melkeprodukter og egg/eggprodukter til spesialmarkeder i 2022. 
 
Etter § 7 i forskriften skal prognoser for salg til spesialmarkeder kommende år foreligge 1. 
september året før for deltakelse i ordningen. Landbruksdirektoratet som sekretariat for 
Omsetningsrådet har sammenstilt prognosene. 
 
Landbruksdirektoratet foreslår en endring av dato for innsendig av forslag til satser, ref. § 6 
4. ledd i forskriften. 
 
Satsene, som skal fastsettes i forskrifts form, sendes herved på høring til rådets 
representanter som representerer et bredt utvalg av berørte interesser. Det legges til grunn at 
høringen skjer muntlig i møtet 14. september 2021 jf. forvaltningsloven § 37. Dette er i tråd 
med langvarig praksis for behandling av endring av satser i Omsetningsrådet. 
 
 
Omfanget av prisnedskrivning til melkeprodukter til spesialmarkeder 
 
De totale kostnadene til prisnedskrivning i spesialmarkeder utgjorde 6 238 667 kroner i 
2020. Det ble utbetalt prisnedskrivning på grunnlag av et salg på totalt 508 451 kg. 
Kvantaene fordelte seg slik: 
 
Fordeling av prisnedskrivning på produkter i 2020, kg 
 

 
 
Sammenlignet med 2019 er total prisnedskrivning redusert med nær 1 mill. kroner. Salget 
totalt er redusert med vel 64 000 kg, eller 13 prosent. Salget av både yoghurt og ost er 
redusert sammenlignet med 2019. Satsen for smør var o kr per kg i 2020. Informasjon om 
salg til spesialmarkeder i 2021 vil først foreligge våren 2022, etter at oppgavene for 2021 er 
sendt inn. 
 
 
Omfanget av prisnedskrivning til egg til spesialmarkeder 
 
Mengden egg som har gått til spesialmarkeder de siste fem årene har variert fra ca. 300 til 
nærmere 700 tonn per år. Prisnedskriving til spesialmarkeder har aldri vært benyttet for 
eggprodukter, så mengden er bare hele egg. Den totale kostnaden for prisnedskriving av egg 
til spesialmarkeder har variert fra ca. 1,0 til 3,2 mill. kroner de siste fem årene. Kvantaene og 
kostnadene er fordelt slik per år: 
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Prisnedskriving av egg til spesialmarkeder fra 2016 til 2020 

År Mengde (kg) Kostnad (mill. kr) 
2016 577 633 3,19 
2017 559 775 2,53 
2018 326 488 1,71 
2019 662 773 1,65 
2020 447 541 1,00 

 
 
Markedsregulators forslag til satser på melkeprodukter 
 
I brev fra Tine datert 31. august 2021 kommer Tine med forslag til satser for melkeprodukter 
for 2022.  
 
Tine skriver at slik de vurderer markedet har det ikke vært endringer som gjør at de vil 
foreslå endringer i eksisterende satser, og at deres analyse fra august i fjor kan legges til 
grunn også for 2022. 
 
På bakgrunn av dette foreslår Tine følgende satser for 2022: 

          Yoghurt, naturell                    kr    5,50 pr. kg 
          Hvitost, alle typer                   kr  25,00 pr. kg 
          Smør, alle typer                      kr    0,00 pr. kg 
 
 
Markedsregulators forslag til satser på egg og eggprodukter 
 
I brev fra Nortura datert 27. august 2021 kommer Nortura med forslag til satser for 2022. 
 
Tidligere har satsen for egg til spesialmarkeder vært fastsatt av Nortura forskuddsvis minst 
hvert kvartal og kun ut fra en beregnet prisdifferanse. I tidligere retningslinjer for 
markedsregulering av egg, § 2-3 Spesialmarkeder sto det følgende: "Ved salg av skallegg 
godtgjøres differansen mellom varens engrospris og en beregnet pris fastsatt av 
Landbruksdirektoratet på bakgrunn av verdensmarkedspriser. Denne beregnede prisen blir 
fastsatt fire ganger årlig." Satsen ble derfor beregnet både ved nye internasjonale priser og 
ved endringer i engrospris. 
 
Norsk engrospris på egg endres ganske sjelden, men eggprisen endres relativt ofte og til dels 
mye i verdensmarkedet. Dermed har det vært hyppige (minst hvert kvartal) og ganske 
betydelige endringer av eggsatsen: 
 
Prisnedskriving spesialmarkeder, kr per kg egg 

 2017 2018 2019 2020 
1. kvartal 4,38 0 1,38 1,75 
2. kvartal 4,42 0 2,06 0 
3. kvartal 5,60 5,86 3,30 1,22 
4. kvartal 3,57 4,53 3,11 3,96 
 
For 2021 har satsene vært:  
Egg                                      kr 3,00 per kg 
Eggprodukter                    kr 0,00 per kg 
 
 
Formålet med ordningen er etter § 1; "Formålet med tiltaket etter denne forskriften er å øke 
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omsetningen av melk og egg, og å bedre markedsbalansen ved tilbudsoverskudd." Nortura 
ser konkret at det for egg er et behov for at salgskanalen spesialmarkeder opprettholdes med 
samme mengde som i dag for å unngå at det blir et økt markedsoverskudd. Nortura mener 
derfor at det bør legges opp til at salg av egg til spesialmarkeder videreføres med om lag 
samme betingelser. 
 
Etter ny forskrift skal satsen ses sammen med salgspris, og ikke, som tidligere, 
verdensmarkedspris. Salgsprisen i dette markedet må imidlertid vurderes opp mot 
importpriser, skriver Nortura. Ved årlig, forskuddsfastsettelse av sats er det nødvendig å ta 
noe høyde for internasjonale prissvingninger som kan komme i perioden. 
 
Prisnedskriving ved salg til spesialmarkeder har ikke vært benyttet for eggprodukter. Nortura 
skriver at slik det er definert i markedsreguleringen er dette industriprodukter, som ikke 
selges til spesialmarkeder. Nortura mener det er riktig å videreføre praktiseringen. 
Markedsreguleringen bør i utgangspunktet omfatte hele eggproduksjonen slik den kommer 
fra produsenten, og ekstra stimulering til salg av enkelte skilleprodukter isolert vil kunne 
forstyrre balansen. For 2022 finner Nortura det ikke riktig å bruke midler på prisnedskriving 
av eggprodukter i spesialmarkeder. 
 
Nortura mener det er viktig å legge en langsiktig vurdering til grunn for salg av egg til 
spesialmarkeder. Nortura foreslår derfor at satsen må videreføres for å sikre dette markedet 
for norske egg. 
 
Nortura foreslår at sats for priskompensasjon for egg og eggprodukter til spesialmarkeder i 
2022 settes til: 

Egg  kr 3,00 per kg  
Eggprodukter kr 0,00 per kg 

 
 
 
Landbruksdirektoratets vurdering 
 
Vurdering av satser for melkeprodukter 
 
Omsetningsrådets arbeidsutvalg signaliserte i 2007 at satsene for prisnedskrivning av 
meieriprodukter ved salg til spesialmarkeder ikke bør økes, men beholdes stabile eller 
reduseres. Satsene ble økt for både yoghurt, hvitost og smør i 2016, etter flere år med 
uendrede satser, mens satsene for 2017 og 2018 er uendret sammenlignet med 2016. I 2019 
ble satsen for smør redusert til null, mens satsene for yoghurt og hvit ost er videreført på 
samme nivå. Satsene er ikke endret etter 2019, med unntak av at satsen for yoghurt fra 2021 
kun gjelder naturell yoghurt. 
 
Vurdering av satser for enkeltprodukter 
Ost 
Satsen for hvitost har vært uendret på 25 kr per kg siden 2016. Tine foreslår å videreføre 
satsen på samme nivå også i 2021.  
 
Prisene på gouda i Tyskland har vært relativt stabile hittil i 2021, med en svakt oppadgående 
trend. Sammenlignet med 2020 lå prisen de første ukene i 2021 over nivået i 2020, mens 
prisen lå under 2020 fra februar-april. I april - mai har prisen i 2021 ligget over nivået i 
2020.  
 
Landbruksdirektoratet har fått dokumentasjon fra Tine som viser at prisforskjellen mellom 
norsk pris og verdensmarkedspris for tysk gouda er større enn 25,00 kr per kg, som er Tines 
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forslag til sats for 2021. Landbruksdirektoratet foreslår derfor at Tines vurdering om at det er 
nødvendig å opprettholde satsen for ost på dette nivået sendes på høring. 
 
Grafen under viser utviklingen i prisen på tysk Gouda foregående år og hittil i 2021. 

 
Engrospris på gouda fra Tyskland, kilde: milchland.de 

 
 
Naturell yoghurt 
Satsen for yoghurt har vært uendret på 5,50 kr per kg siden 2016. Tine foreslår å videreføre 
satsen på samme nivå også i 2021. Satsen for de tidligere årene gjaldt imidlertid for yoghurt, 
mens ordningen fra og med 2021 kun gjelder for naturell yoghurt.  
 
For yoghurt kan en ikke følge prisutviklingen på verdensmarkedet på samme måte som for 
ost og smør, siden pris på yoghurt ikke noteres på børs. Landbruksdirektoratet har derfor sett 
på gjennomsnittlig cif importpris ved import til Norge, og brukt denne som en referansepris 
på verdensmarkedets pris. Gjennomsnittlig cif importpris for import av naturell yoghurt på 
kapittel 4 i tolltariffen var på 26,04 kr per kg i 2020, mens den var på 24,33 kr per kg i 2019. 
De første sju månedene av 2021 var tilsvarende cif importpris på naturell yoghurt på 25,30 kr 
per kg. 
 
Etter Landbruksdirektoratets vurdering er forskjellen mellom norsk pris og pris på verdens-
markedet større enn foreslått sats på 5,50 kr per kg. Landbruksdirektoratet mener derfor at 
satsen på naturell yoghurt kan anbefales i tråd med Tines forslag.  
 
Smør 
Tine foreslår at satsen videreføres i 2022. Satsen ble satt til null i 2019 og har deretter vært 
uforandret.  
 
Prisnivået internasjonalt på de prisene Landbruksdirektoratet følger med på har variert fra 
35 kr per kg til vel 40 kr per kg så langt i år. Prisene har økt relativt jevnt i tidsrommet fra 
nyttår til juli 2021. Se figuren under. 
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Engrospris på smør i Tyskland. Kilde: Süddeutsche Butter- und Käsebörse, www.butterkaeseboerse.de 
 
Landbruksdirektoratets vurderinger av prisforskjell mellom norsk pris og internasjonale 
priser viser at prisforskjellen er såpass stor at det kunne vært innført en sats på smør. Tine 
anbefaler likevel ikke dette, siden det selges en del norsk smør uten prisnedskrivning til disse 
markedene. Landbruksdirektoratet viser i denne sammenheng til at en skal søke å 
gjennomføre markedsreguleringen til lavest mulig kostnad. På denne bakgrunn anbefaler vi 
at Tines forslag om uendret sats på smør videreføres. 
 
 
Konklusjon meieriprodukter 
Landbruksdirektoratet anbefaler med dette at Omsetningsrådet vedtar satser for 
prisnedskrivning av meieriprodukter ved salg til spesialmarkeder for 2022, i tråd med Tines 
forslag. 
 
Tabellen under viser en oversikt over satsene i 2018, 2019, 2020, 2021 og foreslåtte satser for 
2022. 
 
Satser for prisnedskrivning ved salg av melkeprodukter til spesialmarkeder, kr/kg 
 

 
 
 
Vurdering av satser for egg 
 
Ordningen for prisnedskriving av egg og eggprodukter til spesialmarkeder har blitt brukt 
jevnlig i over to tiår i størrelsesorden fra 300 til 700 tonn egg per år. Med få reguleringstiltak 
bidrar tiltaket til å sikre en avsetningskanal for egg som bidrar til at det kan opprettholdes et 
tilbud om norske egg til konsum gjennom hele året.  
 
 

http://www.butterkaeseboerse.de/
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Det har vært stor variasjon i satsen på egg til spesialmarkeder de siste fem årene. Satsen har 
variert fra null til nærmere seks kroner per kg egg siden 2017, og i gjennomsnitt har satsen 
ligget på kr 2,82 per kg egg i denne perioden. Engrosprisen har vært ganske stabil siden 2017, 
mens verdensmarkedsprisen har variert fra ca. ni til 20 kroner per kg.  
 
 
Engrospris, verdensmarkedspris og sats spesialmarkeder egg 2017-2021 

 
 
 
 
Siden satsene for spesialmarkeder settes så langt frem i tid, er det utfordrende å forutsi hva 
salgsprisen kommer til å bli og dermed hva som er en nødvendig prisnedskriving for å kunne 
få solgt i dette markedet. Gjennomsnittssatsen de siste fem årene på kr 2,82 per kg egg, og 
variasjonen i samme periode på fra null til seks kroner per kg er en indikasjon på hvor satsen 
bør ligge neste år. Landbruksdirektoratet har ingen innvendinger mot Norturas forslag til 
sats på kr 3,00 per kg, en videreføring av årets sats. 
 
Prisnedskriving av eggprodukter til spesialmarkeder har ikke vært benyttet tidligere. Nortura 
beskriver eggprodukter som et industriprodukt som er vanskelig anvendelig til markedene 
definerte som spesialmarkeder. Forslaget fra Nortura til sats på eggprodukter er satt til null. 
Landbruksdirektoratet har ingen innvendinger mot dette. 
 
Landbruksdirektoratet anbefaler med dette at Omsetningsrådet vedtar satser for 
prisnedskrivning av egg og eggprodukter ved salg til spesialmarkeder for 2022, i tråd med 
Norturas forslag. 
 
 
Prognoser for salg til spesialmarkeder i 2022. jf. § 7 i forskriften 
Det forutsettes at de som søker om prisnedskrivning sender inn prognoser for kommende år 
innen 1. september. På basis av de prognosene Landbruksdirektoratet har mottatt innen 
fristen anslås et samlet behov på om lag 8 mill. kroner til prisnedskrivning av 
melkeprodukter og om lag 1,7 mill. kroner til prisnedskrivning av egg i 2022. For 
melkeprodukter omfatter prognosene naturell yoghurt og hvitost, mens prognosene for egg 
og eggprodukter omfatter egg. 
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Forslag til endring av frist for innsending av forslag til satser, jf. §6 fjerde ledd i 
forskriften 
 
Markedsregulator skal fremme forslag til satser i sin sektor. Satsene gjelder for kommende 
kalenderår, dvs. fra 1. januar til 31. desember 2022. Forslaget til satser for melkeprodukter 
skal ha grunnlag i differansen mellom markedsregulators listepriser for de aktuelle varene 
ved salg til dagligvaremarkedet innenlands og salgspriser markedsregulator benytter i 
spesialmarkedene. Forslag til satser for egg og eggprodukter skal ha grunnlag i differansen 
mellom varens engrospris og dens salgspris. Frist for innsending av forslag etter første ledd i 
§ 6 i forskriften er 1. juni året før det kalenderåret satsene skal gjelde for. 
 
Verken Nortura eller Tine har sendt inn satser innenfor denne fristen dette året.  
 
Da forskriften ble sendt på høring høsten 2019 var det forutsatt en høringsprosess med 
berørte aktører i forkant av at Omsetningsrådet behandlet satsene. I møtet i Omsetningsrådet 
25. september 2020 sluttet imidlertid Omsetningsrådet seg til en forenklet høringsprosess. 
Høringen gjennomføres ved at satsene, som skal fastsettes i forskrifts form, sendes på høring 
til rådets representanter som representerer et bredt utvalg av berørte interesser. Det legges til 
grunn at høringen skjer muntlig i Omsetningsrådets møte jf. forvaltningsloven § 37. Dette er i 
tråd med langvarig praksis for behandling av endring av satser i Omsetningsrådet. 
 
Med bakgrunn i at Omsetningsrådet har valgt en forenklet høringsprosess, er det ikke behov 
for at markedsregulator sender inn forslag til satser så tidlig som 1. juni. En senere frist vil 
også kunne gi en mer oppdatert prisinformasjon.  
 
Landbruksdirektoratet foreslår derfor at forskriften endres slik at fristen for 
markedsregulators innspill til prisnedskrivingssatser fastsettes til 15. august året før det 
kalenderåret satsene skal gjelde for. 
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Saksnr.: 
075/21 

Sektor: 
Melk 

Styre/råd:  
OR 
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Tittel: 
Melk - Orientering om oppdrag om utredning 
av kravspesifikasjonen for melk under 
forsyningsplikten 

Saksnr.: 
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Beskrivelse 
Landbruksdirektoratet har i supplerende tildelingsbrev av 2. juli 2021 fra Landbruks- og 
matdepartementet fått i oppdrag å gjøre en utredning av eventuell teknisk justering i 
kravspesifikasjonen for melk. I brev av 27. august har departementet presisert oppdraget.  
 
Departementet forutsetter at direktoratet orienterer Omsetningsrådet om oppdraget. 
Omsetningsrådet orienteres nærmere om oppdraget i denne innstillingen. 
 
 
Hjemmel 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
Brev fra Landbruks- og matdepartementet datert 27. august 2021 
 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.  

 
Vedtak 
 
Omsetningsrådet tar saken til orientering. 
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Melk - Orientering om oppdrag om utredning av kravspesifikasjonen for melk 
under forsyningsplikten 
 
Bakgrunn 
 
Landbruksdirektoratet har i supplerende tildelingsbrev av 2. juli 2021 fra Landbruks- og 
matdepartementet fått i oppdrag å gjøre en utredning av eventuell teknisk justering i 
kravspesifikasjonen for melk. I brev av 27. august har departementet presisert oppdraget. 
Innholdet i brevet gjengis som følger:  
 

«Ang utredning av kravspesifikasjon for melk 
 
I St prop. 200 S, om Jordbruksoppgjøret, foreslås det at Landbruksdirektoratet får i 
oppdrag å utrede en eventuell teknisk justering av kravspesifikasjon for melk fram 
mot jordbruksoppgjøret i 2022. Dette er fulgt opp i supplerende tildelingsbrev til 
Landbruksdirektoratet den 2. juli 2021. 
 
Det er prinsipielt to ulike tilnærminger til definisjon av kravspesifikasjon av melk 
knyttet til kjemisk innhold. Dagens system definerer representantvaren til å være 
melk som inneholder mellom 3,8-4,4 prosent fett og 3,1-3,6 prosent protein. I tillegg 
stilles en rekke andre krav til lukt/ smak, bakteriologisk innhold, temperatur mv. 
Alternativ tilnærming er tatt opp i jordbrukets krav til jordbruksforhandlingene 2021, 
med et ønske om å endre kravspesifikasjonen til å knyttes opp mot en spesifikk fett- og 
proteinprosent med tilhørende tillegg og trekk for avvik. 
 
Det er opp til partene i jordbruksavtalen å endre prinsipper for representantvare. 
Innenfor gjeldende prinsipp, fastsettes deretter kravspesifikasjonen av 
Omsetningsrådet. Landbruks- og matdepartementet ber Landbruksdirektoratet om å 
utrede de to alternative prinsippene for kravspesifikasjon for melk foran 
jordbruksoppgjøret 2022. Landbruksdirektoratet bes om å innhente innspill fra 
aktørene i bransjen og at Omsetningsrådet orienteres. Fristen for arbeidet er 15. 
februar 2022.» 
 

Departementet forutsetter at direktoratet orienterer Omsetningsrådet om oppdraget. Denne 
saken legges derfor fram for Omsetningsrådet til orientering. 
 
Omsetningsrådets rolle 
Omsetningsrådet har fastsatt kravspesifikasjonen for rå melk under forsyningsplikten. Det er 
derfor opp til Omsetningsrådet å gjøre endringer i kravspesifikasjonen, mens det er opp til 
partene i jordbruksavtalen å endre prinsipper for representantvare knyttet til målpris. I 
gjeldende system er kravspesifikasjonen knyttet til representantvaren melk i avtalesystemet. 
 
 

 
 
 
 
 


