
           Vedlegg 9 

Retningslinjer for markedsregulering av korn 

Hjemmel: Fastsatt av Omsetningsrådet 23.06.2009 med hjemmel i forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om 
markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 7-1 jf. lov 1936-07-10 nr. 06 til å fremja 
umsetnaden av jordbruksvaror § 11, første ledd.  
 
Endringer: Endret 8. juni 2010, 19. februar 2014 og 17. oktober 2014. Sist endret [dato].  

 

- - - - - 

 
§ 1. Gjennomføringen av markedsreguleringen 

§ 1-1  Avsetningstiltak som kan finansieres 

Midler avsatt til markedsregulering innenfor kornsektoren kan nyttes til å finansiere 
følgende avsetningstiltak som markedsregulator setter i verk:  
 

1. Overlagring av norskprodusert korn fra et avtaleår til et annet  
Overlagring skal baseres på anbudskonkurranse. Markedsregulator sender ut 
anbudsinnbydelse. Etter at avtaleåret er slutt beregner markedsregulator kostnadene 
ved overlagring på grunnlag av kostnader knyttet til overskuddskvantum inkludert 
eventuelt overlagret overskuddskvantum fra tidligere avtaleår. Kostnadene skal 
korrigeres for pristap eller prisgevinst på overlagret korn. Endelig beløp blir bevilget 
av Landbruksdirektoratet.  

 
2. Prisreduksjon ved alternativ anvendelse av overskudd av norskprodusert korn 

Ved alternativ anvendelse av overskudd av norskprodusert korn ytes kompensasjon 
for prisreduksjon, i tillegg til dekning av eventuelle ekstrakostnader i forbindelse med 
tiltaket.  

 
3. Andre tiltak 

Andre tiltak kan iverksettes etter forhåndsgodkjennelse av Omsetningsrådet i det 
enkelte tilfelle. Nærmere bestemmelser kan fastsettes av Omsetningsrådet. 

 
§ 1-2 Oppgjørsrutiner og renter på mellomværende  

 
Oppgjør for avsetningstiltak blir utbetalt årlig på grunnlag av oppgaver over tiltak som er 

gjennomført.  
 
Markedsregulator kan renteberegne tilgodehavende oppgjør for avsetningstiltak etter en 

fast rentesats fra utløpet av den måned tiltaket er gjennomført (godtgjørelsen er påløpt) og 
inntil betaling skjer.  

 
Rentesatsen fastsettes av Landbruksdirektoratet per halvår på basis av gjennomsnittet av 

nominell NIBOR 3-md. med tillegg på 0,40 prosentpoeng.  
 
Så lenge fondet for markedsregulering av korn har disponible midler har markedsregulator, 

etter forespørsel vedlagt oversikt over utbetalinger, tilgang til à konto overføringer fra fondet. 
Hensikten er å redusere rentekostnadene. Slike à kontooverføringer blir renteberegnet fra 
den dag de er foretatt. 

 
§ 2. Ikrafttredelse  

 
Disse retningslinjene trer i kraft [dato]. 


