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Til stede: Bjørg Tørresdal, Thea Susanne Skaug, Lars Petter Bartnes, 
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Ved utsending av dagsorden ble det sendt ut et vedlegg med svar fra Nortura på spørsmål 
stilt i Omsetningsrådets møte 10. februar, sak 06/21 «Egg – Endringer i 
markedsreguleringsforskriften – Implementering av oppdatert rammeforskrift per 25. 
november 2020».  
 
Nina Sundqvist fra Matmerk/Norsk Mat holdt en presentasjon av organisasjonen på slutten 
av møtet.  
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Saksnr.: 
011/21 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
17.03.2021 

Tittel: 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Saksnr.: 
21/19211-1 

 
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.: 
012/21 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
17.03.2021 

Tittel: 
Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksnr.: 
21/19211-2 

 
 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.  
 
 
Vedtak 
 
Protokollen fra møtet 10. februar 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.: 
013/21 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
17.03.2021 

Tittel: 
Orientering fra markedsregulator 

Saksnr.: 
21/19211-3 

 
 
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 er lagt ut i skyløsningen Jottacloud.  
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Saksnr.: 
014/21 

Sektor: 
Egg 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
17.03.2021 

Tittel: 
Egg - Regnskap frivillig førtidsslakting av 
verpehøner 2020 

Saksnr.: 
19/59282-5 

 
 
Beskrivelse 
Nortura legger frem regnskapet for frivillig førtidsslakting av verpehøner i 2020. Tiltaket 
ble forhåndsgodkjent av Omsetningsrådet 18. november 2019, sak 102/19. Av et 
maksimaluttak på 1 000 tonn egg gjennom førtidsslakting, er 779 tonn benyttet. 
Regnskapet viser at kostnader forbundet med tiltaket er 6 467 117 kroner, og Nortura ber 
Omsetningsrådet om at denne summen bevilges av midler fra omsetningsavgiften på egg. 
Regnskapet er revisorattestert. 
 
Hjemmel 
Retningslinjer for markedsregulering av egg, fastsatt av Omsetningsrådet 29.03.2012, § 2, 
jf. forskrift av 22.10.2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av 
jordbruksvarer. 
Forskrift av 22.06.2020 nr. 1397 om kompensasjon for frivillig førtidsslakting.  
Forskrift av 22.10.2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av 
jordbruksvarer §3-2. 
 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
Brev fra Nortura mottatt 1. mars 2021 
 
 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.  

 
 
Vedtak 
 
Regnskapet for frivillig førtidsslakting av verpehøner i 2020 godkjennes, og 6 467 117 
kroner utbetales til Nortura SA fra fondet for omsetningsavgift på egg, som kompensasjon 
for stans av en produksjon tilsvarende 778 615 kg egg. 
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Egg - Regnskap frivillig førtidsslakting av verpehøner 2020 
 

Nortura legger i brev oversendt 1. mars 2021 frem regnskap for frivillig førtidsslakting av 
verpehøner i 2020. Brevet inneholder også revisorattesten av regnskapet, samt underlag 
med oversikt over alle de utførte førtidsslaktingene.  
 
I møtet 18. november 2019, sak 102/19, vedtok Omsetningsrådet førtidsslakting av 
verpehøner for å redusere eggproduksjonen med inntil 1 000 tonn egg i 2020. Vedtaket ble 
basert på markedsregulators prognose for 2020, som i september 2019 tilsa et overskudd 
på 2 100 tonn egg.  
 
Vedtaket inneholder en rekke vilkår for gjennomføring av tiltaket. Kompensasjonen for 
produsenter som deltar i ordningen ble fastsatt som en sats innenfor intervallet fra 6,00 
kroner til 8,50 kroner per kg tapt eggleveranse i ukene fra slaktetidspunktet og frem til 
ordinær slaktealder. 
 
 
Omfanget av førtidsslakting i 2020 

 
 
Kompensasjonen er regnet ut etter følgende formel: 
Kompensasjon = (kg egg siste 6 uker)/6 * (uker med kompensasjon) * sats 
 
Kompensasjonssatsene som er benyttet er differensiert i om eggene kommer fra frittgående 
høner eller høner i miljøinnredning. Tidligere har Nortura benyttet kun en sats for begge 
driftsformene. Fra første til andre halvår 2020 økte planlagt gjennomsnittlig engrospris 
(PGE) med 80 øre og Råd for frivillig førtidsslakting så det derfor som nødvendig å øke 
kompensasjonssatsen til det maksimale nivået på 8,50 kroner per kg. Nortura har tidligere 
bemerket at det kan være utfordrende å oppnå tilstrekkelig oppslutning om 
førtidsslaktingen og at satsen derfor ofte ligger i det øvre sjiktet. Tiltaket har foregått i 
perioden uke 1 til og med uke 43.  
 
De totale kostnadene ved førtidsslaktingen var på 6 467 117 kroner. Eggproduksjonen ble 
redusert med 778 615 kg, som er godt innenfor Omsetningsrådets vedtak på inntil 1 000 
tonn.  
 
 
Landbruksdirektoratets vurdering 
2020 er første året Nortura har skilt på en kompensasjonssats for førtidsslakting av 
frittgående høner og høner fra miljøinnredning. Andelen egg fra miljøinnredninger blir 
mindre og mindre, så Nortura har sett det som en nødvendighet også å slakte ut frittgående 
høner for å få tilstrekkelig effekt av førtidsslaktingen. Differansen på kompensasjonssatsen 
for de forskjellige driftsformene på 50 øre, sier Nortura at er skjønnsmessig valgt av 
bransjen. Fra søknaden om frivillig førtidsslakting av verpehøner skriver Nortura at 
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fastsetting av satser i ulike perioder blir drøftet i Råd for frivillig førtidsslakting. Rådet for 
frivillig førtidsslakting består av to representanter fra Kjøtt- og Fjørfebransjens 
Landsforbund og to representanter fra Nortura.  
 
Landbruksdirektoratet konstaterer at kompensasjon for førtidsslakting av verpehøner er 
utbetalt i tråd med Omsetningsrådets vedtak, og at regnskapet er kontrollert av revisor. 
 
I vedtaket under vilkårenes punkt 7 står det at Rådet for frivillig førtidsslakting «skal avgi 
rapport om bruk av ordningen til Landbruksdirektoratet. Rapporten skal inneholde en 
fordeling av antall kilo egg tatt ut hos hver enkelt produsent.» Landbruksdirektoratet 
bekrefter at denne er mottatt og at den viser detaljert informasjon for hver enkelt 
produsent som har deltatt i ordningen. 
 
Landbruksdirektoratet innstiller på at regnskapet for førtidsslakting av verpehøner i 2020 
godkjennes. 

 
 
 
  



Landbruksdirektoratet Side: 12 av 28 

 

 

 
   
Saksnr.: 
015/21 

Sektor: 
Kjøtt 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
17.03.2021 

Tittel: 
Kjøtt - Regnskap for omsetning av sau til 
veldedig formål i 2020 

Saksnr.: 
18/38669-24 

 
 
Beskrivelse 
I møtet 23. august 2018, jf. sak 72/18, vedtok Omsetningsrådet at Nortura kan omsette 
inntil 10 tonn sauekjøtt til veldedig formål. Kostnadene skulle belastes fondet for 
omsetningsavgift på kjøtt, med en sats på inntil kr 34,73 per kg. Det var ingen 
tidsbegrensning tilknyttet vedtaket.  
 
I 2019 omsatte Nortura 4 730 kg sauekjøtt til veldedig formål, ref. regnskapet lagt frem i 
Omsetningsrådets møte 16. april 2020, sak 33/20.  
 
Nortura har nå levert regnskap som viser at de i 2020 omsatte 4 317 kg sauekjøtt til 
veldedig formål. De søker nå om en kompensasjon på kr 30,18 per kg, totalt 130 302 
kroner. Regnskapet er kontrollert av revisor.  
 
Nortura har i alt omsatt 9 047 kg av rammen på 10 tonn til veldedige formål. 

Landbruksdirektoratet innstiller på godkjenning av regnskapet og at vedtaket fra møtet 23. 
august 2018, sak 72/18, ansees som ferdig utnyttet. 
 
Hjemmel 
Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt § 2-1, fastsatt av Omsetningsrådet 31. mars 
2011 med hjemmel i forskrift av 22.10.2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme 
omsetningen av jordbruksvarer § 7-1. 
Forskrift av 22.10.2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av 
jordbruksvarer §3-2. 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
Brev fra Nortura datert 12. januar 2021, mottatt 1. mars 2021  
 
 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.  

 
 
Vedtak 

1. Regnskapet for omsetning av sauekjøtt til veldedig formål i 2020 godkjennes, og 
130 302 kroner utbetales til Nortura fra fondet for omsetningsavgift på kjøtt.  
 

2. Vedtaket i sak 72/18 fra 23. august 2018 ansees som ferdig utnyttet. 
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Kjøtt - Regnskap for omsetning av sau til veldedig formål i 2020 
 

I møtet 23. august 2018, jf. sak 72/18, vedtok Omsetningsrådet at Nortura kan omsette 
inntil 10 tonn sauekjøtt til veldedig formål. Kostnadene skulle belastes fondet for 
omsetningsavgift på kjøtt, med en sats på inntil kr 34,73 per kg. Det var ingen 
tidsbegrensning tilknyttet vedtaket.  
 
Ordningen ble ikke benyttet i 2018. I 2019 omsatte Nortura 4 730 kg sauekjøtt til veldedig 
formål, ref. regnskapet lagt frem i Omsetningsrådets møte 16. april 2020, sak 33/20. 
 
Nortura har nå levert regnskap som viser at de i 2020 omsatte 4 317 kg sauekjøtt til 
veldedig formål. Kjøttet ble omsatt i februar 2020. Nortura søker om en kompensasjon på 
kr 30,18 per kg, som tilsvarer kompensasjonen gitt for tiltaket i 2019. Det totale regnskapet 
er på 130 302 kroner, etter beregning med flere desimaler.  
 
Regnskapet er kontrollert av revisor. De har kontrollert at innrapportert beløp stemmer 
med kompensasjonen Nortura søker om. Videre har de kontrollert at Nortura søker 
kompensasjon for mindre enn 10 tonn. De har også kontrollert at kompensasjonen ikke 
overgår kr 34,73 per kg.  
 
Landbruksdirektoratets vurdering 
I møtet 23. august 2018, jf. sak 72/18, vedtok Omsetningsrådet at Nortura kan omsette 
inntil 10 tonn sauekjøtt til veldedig formål, med en sats på inntil kr 34,73 per kg. 
Regnskapene for 2019 og 2020 viser at mengden omsatt sauekjøtt totalt er 9 047 kg, som 
er mindre enn vedtatt ramme på 10 tonn. Sauekjøttet er også omsatt til en kostnad lavere 
enn kr 34,73 per kg.  
 
Med i overkant av 9 av 10 tonn av rammen benyttet, anser Landbruksdirektoratet vedtaket 
fra 23. august 2018 som ferdig utnyttet.  
 
Landbruksdirektoratet innstiller på at regnskapet på 130 302 kroner for 4 317 kg sauekjøtt 
omsatt til veldedig formål i 2020 godkjennes, og at vedtaket i møtet 23. august 2018, sak 
72/18, ansees som ferdig utnyttet. 
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Saksnr.: 
016/21 

Sektor: 
Melk 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
17.03.2021 

Tittel: 
Melk - Regnskap 2020 - Kompensasjon for 
reguleringskapasitet 

Saksnr.: 
21/17043-3 

 
 
Beskrivelse 
Tine søker om kompensasjon for markedsregulators kostnader ved å ha nødvendig 
kapasitet til å oppfylle reguleringsansvaret som følger av forsynings- og mottaksplikten i 
2020. Tine SA oversender revisorattestert grunnlag for beregninger av kompensasjonen. 
Tine søker om en kompensasjon på 40,1 mill. kroner. 
 
Landbruksdirektoratet innstiller i tråd med Tines søknad. 
 
Hjemmel 
Retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter punkt 5 og punktene 5-1 
– 5-5 fastsatt av Omsetningsrådet 1. desember 2009 med hjemmel i forskrift av 22.10.2008 
nr. 1 136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 7-1. 
Forskrift av 22.10.2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av 
jordbruksvarer §3-2. 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
Brev fra Tine SA av 1. mars 2021 
 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.  

 
 
Vedtak 
 
Oppgave over grunnlag for beregning av kompensasjon for reguleringskapasitet for 2020 
godkjennes. Godtgjørelsen fastsettes til 40 100 000 kroner, og utbetales til Tine SA fra 
fondet for omsetningsavgift på melk. 
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Melk - Regnskap 2020 - Kompensasjon for reguleringskapasitet 
 

I henhold til punkt 5 i retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter kan 
markedsregulator ytes en godtgjørelse for kostnader ved å ha nødvendig kapasitet til å 
oppfylle reguleringsansvaret som følger av forsynings- og mottaksplikten. Godtgjørelsen 
knyttes til kostnader ved ubenyttet kapasitet som ikke er dekket på annen måte.  
 
Tine SA søker i brev av 1. mars 2021 om godtgjørelse for kostnader knyttet til 
reguleringskapasitet. Tallgrunnlaget fra Tine er revidert av revisor. Tine har beregnet 
nettokompensasjonen til 40,1 mill. kroner. De søker om å få dekket dette beløpet.  
 
Omsetningsrådet vedtok i møte 10. februar 2021 nye bestemmelser om beregning av 
kompensasjon for reguleringskapasitet hos markedsregulator, jf. retningslinjer for 
markedsregulering av melk og melkeprodukter punktene 5-1 – 5-5. Beregningene er gjort i 
tråd med de nye bestemmelsene. 
 
 
Beregningsgrunnlag og beregning 
 
I det følgende redegjøres det for de ulike faktorene som dimensjonerer 
reguleringskapasiteten.  
 
1 Melkevolum 
I beregningen for 2020 legger en til grunn forskjellen i disponibel melk til faste produkter i 
måneden med mest melk (desember med 64,8 mill. liter) og gjennomsnittlig månedlig 
melkevolum benyttet til faste produkter (55,1 mill. liter). Av forskjellen på 9,7 mill. liter 
legger en for 2020 til grunn at 55 prosent skyldes variasjoner knyttet til 
markedsreguleringen. Dette gir et månedlig reguleringsvolum på 5,3 mill. liter, som utgjør 
8,8 prosent av markedsregulators totale kapasitet for faste produkter.  
 
2 Regnskapstall for Tine SA 2020 
For å beregne kapitalbindingen tas det utgangspunkt i varige driftsmidler i Tine SA, 
fratrukket varige driftsmidler i Tine Råvare. Varige driftsmidler i Tine SA, eksklusiv Tine 
Råvare, var 7 570 mill. kroner i 2020. 
 
De gjenstående driftsmidlene fordeles på produksjon av faste, flytende og ikke 
melkebaserte produkter etter en fordelingsnøkkel med 40 prosent til faste produkter. 
 
Det er kun kapital bundet i varige driftsmidler til produksjon av faste produkter som kan 
benyttes til produksjon av reguleringsprodukter, det vil si 40 prosent. Av kapital knyttet til 
faste produkter utgjør reguleringskapasiteten 8,8 prosent for 2020, jf. punkt 1 over. 
 
I modellen opereres det med at Tine kun har 90 prosent kapasitetsutnyttelse. Kapitalen 
knyttet til ledig reguleringskapasitet blir derfor korrigert for en kapasitetsutnyttelse på 90 
prosent. Kapitalbindingen blir etter denne korrigeringen 240,1 mill. kroner. 
 
3 Avkastningskrav 
Avkastningskravet på egenkapitalen settes lik avkastningen på 3 års statsobligasjoner (0,44 
%). Denne satsen er gjennomsnittlig for 12 mnd. i 2020. Tines lånerente antas å være lik 
NIBOR 6 mnd. (0,78 prosent+ 0,3 prosent) pluss 1 prosent lånemargin.  
 
I beregningen benyttes bokført andel egenkapital (46,9 prosent for 2020). Dette gir et 
avkastningskrav på totalkapitalen på 1,31 prosent. 
 
4 Kapitalkostnader og avskrivninger 
Kapitalkostnadene (3,1 mill. kroner) beregnes ved å multiplisere kapitalvolumet knyttet til 
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reguleringskapasiteten med avkastningskravet. Avskrivningene antas å følge en 
annuitetsprofil med 12 års avskrivning av driftsmidlene. Annuiteten beregnes ut fra 
avkastningskravet, avskrivningstiden og verdien av reguleringskapasiteten. 
Kapitalkostnaden trekkes fra annuiteten slik at en sitter igjen med den delen av annuiteten 
som er avskrivninger (18,6 mill. kroner). 
 
5 Vedlikeholdskostnader 
Tine SAs samlede vedlikeholdskostnader (470,0 mill. kroner i 2020) antas å fordele seg likt 
på alle varige driftsmidler. Vedlikeholdskostnadene som tilfaller reguleringskapasiteten 
fordeles da ut fra den andelen som reguleringskapasiteten utgjør av Tines totale varige 
driftsmidler (3,0 prosent i 2020). Dette fører til at Tine skal ha kompensasjon for 14,0 mill. 
kroner i vedlikeholdskostnader.  
 
6 Korreksjon for kompensasjon gitt ved løpende regulering 
Tine får godtgjørelse for en del kostnader knyttet til reguleringskapasitet ved at det ligger 
et kapitalelement i de satsene som benyttes til å beregne kompensasjonen for de ordinære 
reguleringstiltakene som Tine gjennomfører etter retningslinjer for markedsregulering av 
melk og melkeprodukter. Dette dreier seg om kapital knyttet til kompensasjon for 
reguleringslager og skummetmelkpulver solgt som fôr i 2020. Disse kapitalelementene skal 
trekkes fra brutto kompensasjon. For 2020 er disse kostnadene beregnet til 1,53 mill. 
kroner. 
 
Total reguleringskapasitet 
Tabellen nedenfor viser et sammendrag av beregningene som er presentert ovenfor. Små 
avvik i utregningene kan forekomme, fordi det er benyttet flere desimaler i utregningen.  
 

 
 
Landbruksdirektoratet har gjennomgått Tines beregninger og kommet fram til et beregnet 
beløp på brutto kompensasjon for 2020 på 35,8 mill. kroner. Ved å trekke fra 
kompensasjon som er gitt ved løpende regulering (1,5 mill. kroner) blir 
nettokompensasjonen 34,2 mill. kroner.  
 
I henhold til punkt 5-5 i retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter 
skal kompensasjonens størrelse det enkelte år fastsettes som et gjennomsnitt av de to 
foregående års utbetaling og inneværende års modellberegning. Utbetalingene var 
henholdsvis på 41,4 mill. kroner og 44,6 mill. kroner i 2018 og 2019. Godtgjørelsen for 
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2020 blir dermed på 40,1 mill. kroner, som vist i tabellen nedenfor.  
 

 
 
 
Landbruksdirektoratet vurdering 
 
Landbruksdirektoratet vurderer at Tines beregning av kompensasjonens størrelse på 40,1 
mill. kroner er gjort i tråd med nye bestemmelser i punkt 5-1 til punkt 5-5 i retningslinjer 
for markedsregulering av melk og melkeprodukter. 
 
Landbruksdirektoratet har gjennomgått beregningene og innstiller i tråd med Tine på en 
godtgjørelse for reguleringskapasitet på 40,1 mill. kroner for 2020.  
 

 
 
 
  



Landbruksdirektoratet Side: 18 av 28 

 

 

 
   
Saksnr.: 
017/21 

Sektor: 
Grønt 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
17.03.2021 

Tittel: 
Grønt - Regnskap 2020 for Fagforum Potet 

Saksnr.: 
19/56852-21 

 
 
Beskrivelse 
Fagforum Potet søker om godkjenning av sitt årsregnskap knyttet til faglige tiltak for 2020. 
Årsrapporten og regnskapet er godkjente av Fagforum Potets styringsgruppe. 
 
Hjemmel 
Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og 
opplysningsvirksomhet pkt. 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet 22.10.08, med hjemmel i 
forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av 
jordbruksvarer § 7-1. 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
Årsrapport datert 26.02.2021, liste over samarbeidspartnere og årsregnskap datert 
01.03.2021.  
 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.  
 

 
Vedtak 
 
Fagforum Potets årsrapport med regnskap for 2020 over bruk av midler fra 
omsetningsavgiften til faglige tiltak godkjennes, og det utbetales 180 000 kroner fra fondet 
for omsetningsavgift hagebruk. 
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Grønt - Regnskap 2020 for Fagforum Potet 
 

I møte 13.12.19, sak 123/19, godkjente Omsetningsrådet Fagforum Potets budsjett for 
2020, samt vedtok at de kunne anvende inntil 180 000 kroner av fondet for 
omsetningsavgift hagebruk til faglige tiltak. 
 
I e-post av 01.03.21 har Fagforum P0tet oversendt årsrapport og årsregnskap som viser 
bruk av midler fra fondet for hagebruk i 2020. 
 
Fagforum Potets årsrapport for 2020 
Fagforum Potet (FFP) har som mål å øke ressursutnyttelsen innen forskning, utvikling og 
rådgivning, og økt verdiskaping for norske poteter. FFP er et samarbeidsprosjekt mellom 
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og store deler 
av potetbransjen. I 2020 har 30 bedrifter og organisasjoner deltatt med til sammen 
434 150 kroner, og det innebærer at store deler av potetbransjen deltar og støtter arbeidet. 
I tillegg finansieres FFP av NIBIO, NLR og midlene fra omsetningsavgiften. 
 
FFP ledes av en styringsgruppe. I 2020 har styringsgruppen bestått av represanter fra 
NIBIO (leder), NLR, BAMA Gruppen AS, HOFF SA, Kontraktdyrkernes Landslag 
representert ved en industripotetprodusent, samt én representant for matpotetdyrkerne. 
Det har vært ansatt 2 prosjektledere, en fra NIBIO og en fra NLR, som har 25 prosent 
stilling hver. 
 
Bransjemøte 
I januar 2020 avholdt FFP et fysisk bransjemøte hvor blant annet status og resultater fra 
ulike forsknings- og utviklingsprosjekter innen potet var tema. 
 
Rekruttering til potetbransjen 
Rekruttering har vært et prioritert område i 2020 med bakgrunn i en høy og økende 
gjennomsnittsalder innenfor potetsektoren knyttet til produksjon, omsetning, rådgivning 
og forskning. FFP har etablert en stipendordning for masterstudenter som skriver 
hovedoppgave innen potetfaget. FFP opplyser om at det så langt har vært to tildelinger, en i 
2019 og en i 2020. FFP bidrar også til ny potetskole i regi av NLR og Fagskolen Innlandet i 
2020-2021. 
 
Nettstedet www.potet.no 
En av de viktigste oppgavene til FFP er kontinuerlig oppdatering og forbedring av 
hjemmesiden www.potet.no. Hjemmesiden inneholder blant annet nyhetssaker, fagartikler 
om sorter, dyrking og håndtering av poteter. I 2020 hadde nettsiden 110 629 besøk. I 2020 
har det vært jobbet mye med innhold og design under fanen ‘sorter’, som er den mest 
besøkte fanen på siden. Det har vært arbeidet ekstra med utvikling av hjemmesidene i 
forbindelse med lansering av ny hjemmeside i mars 2021. 
 
FFP har også arbeidet med problemstillinger knyttet til mangel på plantevernmidler. I 
2020 initierte og arbeidet Fagforum Potet med en veileder om farlige skadegjørere 
sammen med NIBIO Plantehelse. Informasjon om veilederen er publisert på potet.no og 
hos NIBIO. 
 
Bærekraft 
FFP har vært pådriver for å få til en klimakalkulator for potet, og følger arbeidet med 
utviklingen av kalkulatoren. I 2020 har FFP søkt om midler til å lage et infohefte om «den 
klimavennlige poteten». 
 
Fagforum Potets regnskap for 2020 
Fagforum Potets regnskap viser at det i 2020 er brukt 861 556 kroner, hvorav 
180 000 kroner er finansiert fra fondet for omsetningsavgift hagebruk. Budsjettet var på 
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totalt 880 000 kroner, og det har dermed vært et underforbruk på 18 444 kroner.  
 
Landbruksdirektoratets vurdering 
I 2020 har Fagforum Potet blant annet arbeidet med rekruttering til potetsektoren, avholdt 
bransjemøte, fortsatt utviklingen av nettsiden www.potet.no og vært involvert i flere 
samarbeidsprosjekter knyttet til forskning og formidling. 
 
Forumets regnskap viser at det i 2020 er brukt 861 556 kroner og av disse er 180 000 
kroner fondsfinansiert. Ifølge retningslinjer om anvendelse av midler fra 
omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet § 3, kreves det at 
regnskapene er revisorattestert. Da dette er et lite regnskap og utgiftene til en revisorattest 
er høy, har Landbruksdirektoratet godkjent at det kun er styringsgruppens leder som 
signerer prosjektregnskapet til FFP som dokumentasjon.  
 
Landbruksdirektoratet finner at regnskapet for faglige tiltak i regi av Fagforum Potet er i 
samsvar med forutsetningene og anbefaler at dette godkjennes. 
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Saksnr.: 
018/21 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
17.03.2021 

Tittel: 
Alle - Regnskap for 2020 fra Matmerk over 
bruk av midler fra omsetningsavgiften til 
generisk opplysningsvirksomhet for 
økologisk mat og jordbruk 

Saksnr.: 
19/37604-11 

 
 
Beskrivelse 
Matmerk søker om godkjenning av årsrapport og regnskap for bruk av en bevilgning på 
inntil 2,5 mill. kroner fra omsetningsavgiften til generisk opplysningsvirksomhet for 
økologisk mat og jordbruk i 2020. Matmerk har felles rapportering for 
jordbruksavtalemidler (2 mill. kroner) og omsetningsavgiftsmidler (2,5 mill. kroner) brukt 
til generisk opplysningsvirksomhet. 
 
Matmerk fikk gjennom ny Nasjonal strategi for økologisk jordbruk 2018 – 2030 i oppdrag 
fra Landbruks- og matdepartementet å starte arbeidet med en større omlegging av 
økologisk.no til å bli en ressursside for flere aktører, samt opprette et redaksjonsråd for 
dette. Matmerks nye rolle er å være en digital plattform og et knutepunkt - et 
effektiviseringsverktøy for alle som kommuniserer økologisk mat og jordbruk med 
forbruker. Matmerk har i 2020 fortsatt arbeidet med å legge rammene rundt 
redaksjonsrådets arbeid. Det har blitt utarbeidet forbrukerrettet materiale og fire 
kampanjefilmer som har blitt vist i fire digitale kanaler. Målinger av antall visninger og 
antall sette minutter viser en klar økning fra 2019 til 2020. 
 
Matmerk har gjennom 2020 brukt totalt 4 518 645 kroner til generisk 
opplysningsvirksomhet for økologisk mat og jordbruk. Kostnadene er 18 645 kroner høyere 
enn budsjett.  
 
Årsregnskap for Stifelsen Matmerk er revisorbekreftet. Riksrevisjonen har innsynsrett i 
stiftelsens regnskaper og Landbruksdirektoratet ber derfor ikke om revisorbekreftet 
prosjektregnskap. 
 
Hjemmel 
Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og 
opplysningsvirksomhet pkt. 2 og 3, fastsatt av Omsetningsrådet 22.10.2008, med hjemmel 
i forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetning av 
jordbruksvarer § 7-1. 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
Rapport fra Matmerk datert 23.02.21 om bruk av midler fra omsetningsavgiften og 
jordbruksavtalemidler til generisk informasjonsvirksomhet for økologisk mat og jordbruk i 
2020. Årsregnskap for Stiftelsen Matmerk datert 15.02.21 med revisorberetning datert 
22.02.21. 
 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.  
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Vedtak 

1. Matmerks årsrapport med regnskap for 2020 over bruk av midler fra 
omsetningsavgiften til generisk opplysningsvirksomhet for økologisk mat og 
jordbruk godkjennes. 
 

2. Tildelingen på 2 500 000 kroner utbetales til Matmerk og fordeles mellom de 
ulike fondene på følgende måte: 
 

 
 

3. Tilskuddet utbetales av Landbruksdirektoratet direkte til Matmerk. 
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Alle - Regnskap for 2020 fra Matmerk over bruk av midler fra 
omsetningsavgiften til generisk opplysningsvirksomhet for økologisk mat og 
jordbruk 
 

I brev datert 23.02.21 sender Stiftelsen Matmerk årsrapport og regnskap for bruk av midler 
til generisk opplysningsvirksomhet for økologisk mat og jordbruk i 2020.  
 
I møte 13.12.19, jf. sak 119/19, fattet Omsetningsrådet vedtak om at 2 500 000 kroner fra 
omsetningsavgiftens midler kunne benyttes til forbrukerrettet opplysningsvirksomhet for 
økologisk mat og jordbruk i regi av Matmerk i 2020. Bevilgningen ble fordelt mellom de 
ulike fondene på følgende måte: 
 

 
 
Midler til generisk opplysningsvirksomhet for økologisk mat og jordbruk i 
2020 
Ut over midlene som Omsetningsrådet har bevilget, 2,5 mill. kroner, ble det avsatt 2 mill. 
kroner til Matmerk i Landbrukets utviklingsfond til arbeidet med generisk 
opplysningsvirksomhet for økologisk mat og jordbruk i 2020.  
 
Matmerk har for 2020 felles rapportering for bruk av omsetningsavgiftens midler og 
jordbruksavtalemidler, totalt 4,5 mill. kroner. Omsetningsrådet skal kun godkjenne bruken 
av midler fra omsetningsavgiften, budsjettert med inntil 2,5 mill. kroner.  
 
På det økologiske området er følgende tatt inn i Prop. 120 S (2018-2019) 
Jordbruksoppgjøret 2019, kapittel 7.4.1 Utviklingsmidler - forbrukerrettet 
informasjonsvirksomhet i regi av Matmerk: 
 
«Matmerk har ansvaret for å arbeide med faktabasert informasjonsarbeid om økologisk 
mat rettet mot forbruker, og de er gitt et koordinerende ansvar for å systematisere og 
tilgjengeliggjøre fakta og dokumentasjon om økologisk mat. Partene er enige om å 
videreføre avsetningen til forbrukerrettet informasjonsvirksomhet med 2 mill. kroner i 
2020. Omsetningsrådet oppfordres til fortsatt å delta i spleiselaget med staten om den 
forbrukerrettede informasjonsvirksomheten og bidra med støtte til dette arbeidet.» 
 
Matmerks budsjett og regnskap for 2020 
I tabellen under fremkommer Matmerks budsjett for bruken av jordbruksavtalemidler, 
2 mill. kroner, og omsetningsavgiftsmidler, 2,5 mill. kroner, til generisk 
opplysningsvirksomhet for økologisk mat og jordbruk i 2020. Regnskap for 2020, samt 
avvik mellom budsjett og regnskap, fremkommer også i tabellen. 
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Bruk av midler til generisk opplysningsvirksomhet for økologisk mat og jordbruk – 
hovedposter i budsjett og regnskap for 2020 

 
 
Matmerk har hatt et overforbruk på postene «Drift og administrasjon» og 
«Opplysningsvirksomhet». De har derimot brukt mindre enn budsjettert på postene 
«Samarbeid og utvikling» og «Web og interaktive tjenester».  
 
Totalt sett har Matmerk et overforbruk på 18 645 kroner i 2020. 
 
Matmerks årsrapport for 2020  
Matmerks styre besluttet i 2011 at Matmerk skulle konsentrere sin virksomhet rundt 
forbrukerinformasjon om økologi til digitale kanaler, fortrinnsvis gjennom nettstedet 
økologisk.no. Målet er at nettsiden skal bli det fortrukne nettstedet for å finne informasjon 
om økologiske produkter.  
 
Stiftelsen Matmerk fikk gjennom Nasjonal strategi for økologisk jordbruk 2018-2030 i 
oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet å starte arbeidet med en større omlegging av 
økologisk.no til å bli en ressursside for flere aktører, samt opprette et redaksjonsråd for 
dette. Redaksjonsrådet ble opprettet i 2019, og består i dag av Matmerk, Debio, NORSØK, 
Økologisk Norge og Norsk Landbruksrådgivning. I tillegg er Norges Bondelag invitert med. 
 
De første tre kvartalene i 2020 ble det innarbeidet faste rammer og verktøy for 
redaksjonsrådet. Det ble blant annet laget et felles årshjul i en workshop hvor hele rådet 
deltok. Medlemmer i redaksjonsrådet har også levert forbrukerrettet materiale. 
 
I 2020 ble det produsert en kampanje for kunnskapsbygging av de fire økologiske 
prinsippene. Kampanjen bestod av flere filmer, og var en forlengelse av Debio sin 
kampanje tidligere på året. De fire filmene ble produsert og distribuert via blant annet 
YouTube, Facebook og Instagram. 
 
Antall videovisninger i perioden oktober - desember 2020 var 6 mill. Antall minutter video 
sett var 1,58 mill. Til sammenligning var antall videovisninger i samme periode i 2019 
1,3 mill., og antall minutter video sett var 366 000. I hele 2018 var antall videovisninger 
3,5 mill., og antall minutter video sett var 1,1 mill. 
 
Tiden brukt på nettsiden har økt fra 3 minutter og 58 sekunder i 2019 til 5 minutter og 
38 sekunder i 2020. Antall sider lest per bruker har økt fra 1,18 til 1,22. 
 
Matmerk opplyser i sin rapport at kjennskap til Ø-merket i befolkningen gikk ned fra 13 til 
12 prosent, mens interessen for økologisk mat og landbruk steg fra 27 til 28 prosent. 
 
Landbruksdirektoratets vurdering  
Matmerk har hatt ansvaret for generisk opplysningsvirksomhet for økologisk mat og 
jordbruk i Norge fra og med 2008. I Prop. 141 S (2016 – 2017) Jordbruksoppgjøret 2017 
ble det lagt føringer om en omlegging av Matmerk sitt arbeid i retning av at markedsføring 
av økologisk mat skal overlates til kommersielle aktører. Matmerk fikk gjennom ny 
Nasjonal strategi for økologisk jordbruk 2018 – 2030 i oppdrag fra Landbruks- og 
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matdepartementet å starte arbeidet med en større omlegging av nettsiden økologisk.no til å 
bli en ressursside for flere aktører, samt opprette et redaksjonsråd for dette.  
 
I 2020 har rådet fortsatt arbeidet med å legge rammene rundt redaksjonsrådets arbeid. Det 
har blitt utarbeidet forbrukerrettet materiale og fire kampanjefilmer som har blitt vist i 
ulike sosiale medier. Målinger av antall visninger og antall sette minutter viser en klar 
økning fra 2019 til 2020. Dette kan ha flere årsaker, men tilsier at satsingen har gitt 
resultater i form av økt markedsføring av økologisk mat. 
 
Folks kjennskap til Ø-merket sank med ett prosentpoeng fra 2019 til 2020, men til 
gjengjeld økte interessen for økologisk mat og landbruk fra 27 til 28 prosent. 
 
Regnskapet for 2020 viser et overforbruk på postene «Drift og administrasjon» og 
«Opplysningsvirksomhet», mens postene «Samarbeid og utvikling» og «Web og 
interaktive tjenester» har et underforbruk. Totalt viser regnskapet for 2020 at det er brukt 
18 645 kroner mer enn budsjett. Overforbruket dekker Matmerk gjennom egne midler.  
 
Etter Landbruksdirektoratets vurdering ligger Matmerks avvik mellom de ulike budsjett- 
og regnskapspostene for 2020 innenfor en akseptabel ramme. Landbruksdirektoratet 
anbefaler at Matmerks årsrapport og regnskap for bruk av midler til generisk 
opplysningsvirksomhet for økologiske mat og jordbruk i 2020 godkjennes. 
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Saksnr.: 
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Pels - Omsetningsavgift på pelsdyrskinn i 
2022 og utfasing av fondet 

Saksnr.: 
20/77390-4 

 
 
Beskrivelse 
Norges Pelsdyralslag (NPA) har i møte 28.01.2021 orientert Landbruksdirektoratet om 
aktivitetsnivået i pelssektoren. Mange pelsdyroppdrettere har valgt å avvikle i 2020, og det 
gjenstår kun et fåtall produsenter. NPA ser at kostnadene til administrasjon av fondet for 
omsetningsavgift på pelsdyrskinn legger beslag på store deler av innkomne avgiftsmidler i 
2021. Omsetningsavgiften er for tiden 1,0 prosent.  
 
Landbruksdirektoratet har orientert Landbruks- og matdepartementet om møtet og NPAs 
ønsker om avvikling. Av hensyn til budsjettprosessen for administrasjonskostnader for 
2022, er det behov for en avklaring vedrørende 2022 allerede nå.   
 
 
Hjemmel 
Lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 og § 11. 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
  
 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.  
     

 
Vedtak 

1. Omsetningsrådet foreslår overfor Landbruks- og matdepartementet at sats for 
omsetningsavgift på pelsskinn settes til 0,0 prosent fra 01.01.2022. 
 

2. Under forutsetning av at Landbruks- og matdepartementet setter avgiften på 
pelsskinn til null prosent fra 01.01.2022, vil Omsetningsrådet nullstille og avslutte 
fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn per 31.12.2021, og eventuell 
restbeholdning vil bli overført til Norges Pelsdyralslag. 
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Pels - Omsetningsavgift på pelsdyrskinn i 2022 og utfasing av fondet 
 

Landbruksdirektoratet har i møte i med Norges Pelsdyralslag (NPA) 28.01.2021 fått en 
oppdatering om pelsdyrsektoren, og hvordan aktiviteten er forventet å være i 2021. Det gis 
et resyme av møtet under. 
 
Selv om forbudet mot hold av pelsdyr trer i kraft først 1. februar 2025, har markedsmessige 
forhold gjort at mange produsenter har valgt å avvikle driften allerede nå. I 2020 var det 
80 aktive oppdrettere, og ved inngangen til 2021 gjenstår det åtte produsenter. Seks av 
disse produserer mink, to produserer rev. Lave skinnpriser i verdensmarkedet, spesielt på 
rev, er årsaken til at mange har avsluttet produksjonen. I tillegg gjør nedgangen i antall 
produsenter det vanskeligere å anskaffe riktig og økonomisk forsvarlig fôr til dyrene. Per 
nå gjenstår det tre fôrkjøkken som produserer fôr til pelsdyr, og når oppdretterne ikke 
lenger kan samarbeide om frakten fra disse blir fôret dyrt og lønnsomheten dårligere. De 
produsentene som gjenstår tar ett år av gangen og er, slik NPA har forstått det, innstilt på å 
drive ut 2021. 
 
I 2020 gjorde korona-pandemien at en del av pelsauksjonene i Europa måtte avholdes 
digitalt. Dette var problematisk, fordi kundene da ikke fikk mulighet til å besiktige 
skinnene før kjøp. Særlig for reveskinn gjorde dette salget vanskelig. Oppnådde priser og 
antall skinn solgt ble av den grunn lave i 2020, til tross for prisoppgang på mink mot 
sluttet av året. 
 
På grunn av koronasmitte hos mink besluttet Danmark å avlive hele sin besetning i 
november 2020. Et forbud mot oppdrett er innført, med ett års varighet. Nederland 
fremskyndet sin planlagte avvikling av pelsproduksjon fra 2024 til utgangen av 2020 på 
grunn av koronasmitte. Dette førte til at skinnprisene på mink steg med 40-50 prosent i 
slutten av året. I januar i år har også Sverige innført restriksjoner for å unngå mutasjon av 
koronaviruset. Der kan avlsdyrene beholdes, men det er ulovlig å avle opp nye kull i 2021. 
På bakgrunn av disse forbudene er det nå en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i 
verdensmarkedet. 
 
Omsetningsavgiften på pelsskinn har i 2020 vært på 1 prosent, og dette er videreført i 
2021. Innkrevd avgift i 2020 ble på omtrent 470 000 kroner, budsjettert til 1,5 mill. kroner. 
Pelsdyrsektorens andel av administrasjonskostnader for sekretariat og drift av 
Omsetningsrådet beløp seg i 2020 til omtrent 440 000 kroner. Med andre ord gikk 
avgiften til å dekke administrasjonskostnadene til rådet. NPA hadde lagt opp til et 
aktivitetsbudsjett på 1,5 mill. kroner, men det var ikke rom for å utbetale mer enn 300 000 
kroner. Ved inngang til 2021 var fondets størrelse ca. 220 000 kroner. 
Landbruksdirektoratet hadde kontakt med NPA om dette i andre halvår i fjor. 
 
NPA estimerte i budsjettet for 2021 en avgiftsinngang til fondet på 550 000 kroner. Det er 
stor usikkerhet knyttet til prisutvikling i markedet i tiden som kommer. Den nevnte 
situasjonen på mink kan føre til en bedring i dette salget. Med kun åtte gjenværende 
skinnprodusenter er det likevel en sannsynlighet for at budsjettert avgift ikke vil oppnås, 
men dette kan delvis veies opp av salg av lagrede skinn. Auksjonshusene kan ha noen skinn 
på lager som er budt frem tidligere men har blitt trukket, fordi de ikke har oppnådd pris 
over forhåndssatt minstepris. Produsentene kan også ha noe lager hos seg, men 
kompensasjonsordningen for pelsdyrbønder som avvikler krever at skinnene er 
videresendt til forhandlere. Dette gjør at det i mindre grad vil være lagre hos produsentene. 
Administrasjonskostnadene vil i 2021 beløpe seg til omtrent 430 000 kroner. NPA 
budsjetterte med aktiviteter tilsvarende 550 000 kroner. For å sikre kostnadsdekning, ble 
dette satt ned til 120 000 kroner i rådets budsjettbehandling i desember 2020.  
 
NPA ser at administrasjonskostnadene tar opp hele eller store deler av avgiften som kreves 
inn. Faglig aktivitet og opplysningsvirksomhet i sektoren er nå på et minimum. Av den 
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grunn ønsker de at avgiften og deltakelsen i Omsetningsrådet fases ut så snart som mulig. 
 
 
Landbruksdirektoratets vurdering  
Aktiviteten i pelsnæringen er nå raskt nedadgående, og det er usikkert om det vil være flere 
produsenter igjen ved slutten av året. Dersom avgiften settes til 0,0 prosent fra 2022, vil 
det sannsynligvis finne sted noe omsetning av skinn som ikke blir avgiftsbelagt, men 
mengden vil være begrenset. Landbruksdirektoratet anser det som uproblematisk, da 
avgiften er ment å komme produsentene til gode i form av opplysningsvirksomhet og 
faglige tiltak, og dette vil ikke kunne finne sted når det ikke er flere produsenter igjen.   
 
NPA ønsker å sette ned avgiften og tre ut av markedsreguleringen så snart som mulig. 
Budsjett og avgift for 2021 er vedtatt. Det er betydelig usikkerhet knyttet til 
avgiftsinngangen. Administrasjonsgodtgjørelsen for 2021 er allerede satt, og dersom 
avgiften settes ned før utgangen av inneværende år er det en mulighet for at det ikke vil 
være nok midler på fondet til å dekke pels sin andel av kostnadene. Landbruksdirektoratet 
anbefaler derfor at avgiften endres først fra 01.01.2022.  
 
NPA ble i budsjettbehandlingen for 2021 bedt om å legge frem et revidert budsjett til 
Omsetningsrådets septembermøte. Bakgrunnen for dette var knyttet til den store 
usikkerheten mht. avgiftsinngangen, slik at en gjennom en revisjon kan justere tildelingen 
til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2021, dersom innkrevd omsetningsavgift 
avviker fra budsjettforutsetningene. Det er stor usikkerhet knyttet til prisutviklingen i 
2021, spesielt på minkpels, og også noe usikkerhet mht. lagersituasjonen. Med så få 
gjenværende produsenter som det er i næringen nå, er det direktoratets vurdering at 
innkrevd avgift bli mindre enn budsjettert, heller enn større.  
 
Siden NPA fikk avkortning i tilskuddet også i 2020 grunnet lav dekning i fondet, anser 
Landbruksdirekoratet det som rimelig at gjenværende midler på fondet 31.12.21 tilføres 
dem. Som nevnt ligger det an til at NPA får 300 000 kroner i 2020, mot et godkjent 
budsjett på 1,5 mill. kroner. Videre er årets budsjettsøknad avkortet fra 550 000 kroner til 
120 000 kroner. NPA har delvis gjennomført planlagte aktiviteter, finansiert av andre 
kilder enn fondet for pelsskinn. Dersom budsjettert inngang på 550 000 kroner inntreffer 
og NPA får de vedtatte 120 000 kroner i tilskudd vil saldo på fondet ved avslutning være 
ca. 220 000 kroner. 
 
Landbruksdirektoratet har vært i kontakt med Landbruks- og matdepartementet om saken. 
Departementet avventer en anbefaling fra Omsetningsrådet før de tar stilling til saken. 
Departementet vurderer null i avgift som en mulighet innenfor omsetningsloven. 
 
Av hensyn til budsjettprosessen for administrasjonskostnader for 2022, er det nødvendig å 
få en avklaring vedrørende avgift og eventuell aktivitet i 2022 allerede nå. 
 
Landbruksdirektoratet anbefaler at Omsetningsrådet foreslår at omsetningsavgiften på 
pels settes til 0,0 prosent fra 2022, og at fondet for pels nullstilles og avsluttes per 
31.12.2021 som foreslått. 
 
 

 
 
 
 
 


