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Rundskriv 2021/37

Pristilskudd for ull og skinn
Utfyllende bestemmelser om pristilskudd for ull og skinn som ullstasjoner eller slakterier kjøper fra produsent for
videre bearbeiding og salg.

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/pristilskudd-og-avgifter/pristilskudd-for-ull-og-skinn/innledning
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/pristilskudd-og-avgifter/pristilskudd-for-ull-og-skinn/1.vilkar-og-krav-for-produsent
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/pristilskudd-og-avgifter/pristilskudd-for-ull-og-skinn/2.krav-til-ullstasjon-og-slakteri
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/pristilskudd-og-avgifter/pristilskudd-for-ull-og-skinn/3.beregning-av-tilskudd-og-satser
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/pristilskudd-og-avgifter/pristilskudd-for-ull-og-skinn/4.rapportering-og-oppgjor
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/pristilskudd-og-avgifter/pristilskudd-for-ull-og-skinn/5.opplysningsplikt-og-kontroll
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Innledning
Landbruksdirektoratet forvalter ordningen med formidling av pristilskudd for ull og skinn av norsk sau som omsettes
gjennom ullstasjoner eller slakterier. Ordningen reguleres gjennom følgende forskrifter:

• Forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren (pristilskuddforskriften) 
• Forskrift om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren (formidlingsforskriften) 
• Forskrift om søknads- og rapporteringsfrister for pristilskudd og formidling av pristilskudd i landbrukssektoren

(fristforskriften) 

Det vises i tillegg til kommentarer til de generelle bestemmelsene for pristilskudd. 

Formål med tilskudd 
Formålet for tilskuddet er beskrevet i Prop.1 S (2019-2020): 

«Formålet med tilskottet er å bidra til å nå måla for inntekts- og produksjonsutvikling i saueholdet som ikkje i tilstrekkeleg
grad kan sikrast gjennom marknadspris og andre tilskott. Tilskottet skal og bidra til å betre kvaliteten på norsk ull og sikre
avsetnad i marknaden for norsk ull av god kvalitet.» 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/pristilskudd-og-avgifter/kommentarer-til-generelle-bestemmelser-for-pristilskudd


6.10.2021 Pristilskudd for ull og skinn - Landbruksdirektoratet

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/pristilskudd-og-avgifter/pristilskudd-for-ull-og-skinn?print=1 3/6

1. Vilkår og krav for produsent
Pristilskudd kan gis til produsent for norsk ull som er omsatt gjennom ullstasjon eller slakteri og for skinn av norsk sau
(pelsskinn, ulne skinn og villsauskinn) som er omsatt gjennom slakteri jf. pristilskuddsforskriftens § 6.  

Produsenten må drive produksjon, foredling og transport i samsvar med regelverk for jordbruksvirksomhet og håndtering av
jordbruksvarer jf. pristilskuddsforskriften § 2 første ledd. Det er hovedsakelig Mattilsynet som forvalter annet relevant
regelverk som gjelder jordbruksvirksomhet og håndtering av jordbruksvarer. Brudd på regelverk kan medføre sanksjoner i
form av tilbaketrekking av tilskudd, tilbakeholdelse av tilskudd og/eller krav om tilbakebetaling jf. pristilskuddsforskriftens
§§12 og 13. 

Kvaliteter av ull med rett til pristilskudd 
Det kan gis tilskudd for ull i følgende klasser i Norsk Ullstandard: 

Klasse 

A1 

B1 

B2 

C1 

C2 

C1S 

F1 

F2 

F1S 

F1P 

H1 

Kassert ull gir ikke grunnlag for tilskudd, jf. pristilskuddsforskriften § 2 siste ledd. 

Kvaliteter av skinn med rett til pristilskudd 
Det kan gis tilskudd for skinn som slakteriet kjøper av produsent eller leverer til beredning for produsent. Produsenter som
ønsker å ta skinn i retur, må levere disse til beredning via slakteri. Råskinn som produsentene tar i retur fra slakteri er
ikke tilskuddsberettiget. 

Det stilles følgende krav til kvalitet for skinn: 
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• Minimum 5,0 cm ull på skinnet 
• Skinnet skal være klasse I eller II 

Kasserte skinn gir ikke grunnlag for tilskudd, jf. pristilskuddsforskriften § 2 siste ledd. 
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2. Krav til ullstasjon og slakteri
Omsetningsledd (ullstasjoner og slakterier) som skal formidle pristilskudd for ull og skinn av norsk sau må ha nødvendige
tillatelser og registreringer for virksomheten jf. formidlingsforskriftens § 4 første ledd nr. 1. Det betyr at før
nye ullstasjoner og slakterier  kan delta i tilskuddsformidlingen, må de sende kopi av godkjennelse fra Mattilsynet til
Landbruksdirektoratet.  

For å kunne delta i tilskuddsformidlingen må ullstasjoner og slakterier ha et produksjonsapparat som er egnet til mottak,
foredling, distribusjon og annen håndtering av ull og skinn jf. formidlingsforskriften § 4 første ledd nr. 2. Ullstasjoner skal i
tillegg:  

• ha minst en godkjent klassifisør for ull som har gjennomført kurs og bestått sertifisering i klassifisering av ull, arrangert
av Animalia v/Fagtjenesten for ull 

• ha minst én ullpresse i lokalene  
• ha tilfredsstillende vekter for vareomsetning i lokalene 
• holde ullklasser som mottar tilskudd adskilt på lageret 
• klassifisere all ull som mottas i samsvar med kvalitetsklassene som er fastsatt i Norsk Ullstandard. Klasser som ikke

mottar tilskudd kan slås sammen 

Ullstasjoner og slakterier skal: 

• synliggjøre størrelsen på tilskuddet, tilskuddssatsen og adgang til å klage på tilskuddet i avregningen til produsent 
• gi nødvendige leveransedata i den form Landbruksdirektoratet krever innenfor de rapporteringssystemer som

Landbruksdirektoratet benytter  

For tilskuddsformidlingen for skinn gjelder de samme vilkårene som for kjøtt.  

Dersom vilkårene i formidlingsforskriften ikke er oppfylt, kan hele eller deler av refusjonen holdes tilbake til forholdet er
rettet. Ved grove og/eller gjentatte regelverksbrudd, kan ullstasjonen/slakteriet bli nektet å fungere som tilskuddsformidler i
en periode på inntil tre år.

Nye ullstasjoner og slakterier som sender søknad til Landbruksdirektoratet om å bli godkjente som omsetningsledd som
opptrer som tilskuddsformidlere, må dokumentere at de oppfyller vilkårene i formidlingsforskriften. 

3. Beregning av tilskudd og satser

Beregning av pristilskudd for ull og skinn 
Pristilskudd beregnes som mengden ull i kilo og antall skinn som omsettes, multiplisert med satser utledet fra en
gjennomsnittssats fastsatt i jordbruksavtalen, jf. pristilskuddsforskriften § 8. 

Beregning av differensierte satser for ull og skinn 
Gjennomsnittssatsen for ull og skinn fastsettes i jordbruksavtalen. Differensierte satser for de ulike ullkvalitetene og skinn
fastsettes av Landbruksdirektoratet i samråd med Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (Norilia og Fatland
Ull).  

Satsene for ullklasser og skinn fastsettes med virkning fra 1. september og gjelder for en periode på minimum 12 måneder
hvor første dag er 1. september og siste dag er 31. august. Dette sikrer like satser for all ull og alle skinn fra samme
slaktesesong.  
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4. Rapportering og oppgjør

Rapportere ull og skinn 
Leveranse av ull og skinn til ullstasjoner og/eller slakterier som opptrer som tilskuddsformidlere er å anse
som produsentens søknad om pristilskudd.  

Antall kilo ull og antall skinn som er avregnet i forrige måned/periode skal rapporteres til Landbruksdirektoratet for hver
produsent innen den 15. i måneden etter at ulla/skinnet ble avregnet, jf. fristforskriften § 5. Ullstasjonene og slakteriene skal
overføre filer med denne informasjonen elektronisk til Leveransedatabasen.  

Ved korrigering av tidligere innrapporterte opplysninger til Leveransedatabasen, skal ullstasjonene/slakteriene tydelig
opplyse om at innsendte opplysninger er en korreksjon av tidligere innrapporteringer. Opplysningene som er oppført på
avregningene må samsvare med de som framgår av ullstasjonens/slakteriets vektsedler per produsent. 

Oppgjør til produsent 
Slakterier som formidler pristilskudd skal utbetale tilskuddet direkte til produsentene etter fastsatte satser per kg ull eller per
skinn sammen med oppgjøret for slakt. For ull som blir klassifisert på ullstasjon, utbetales tilskuddet til produsenten
fra ullstasjonen.   

5. Opplysningsplikt og kontroll
Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at utbetaling av pristilskudd er riktig, jf. § 10 i pristilskuddforskriften og §§ 6 og 8 i
formidlingsforskriften.  

Animalia v/fagtjenesten for ull utdanner og følger opp ullklassifisører, fører tilsyn med ullstasjonene og kontrollerer
klassifisert ull etter avtale med Landbruksdirektoratet.

For å medvirke til korrekt utbetaling av pristilskudd for ull, er slakterier og ullstasjoner pålagt å klassifisere ull etter Norsk
Ullstandard. Videre skal de benytte godkjent klassifisør og gjennomføre en objektiv kvalitetskontroll minst to ganger per år,
fordelt på høst og vår. 


