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Høringsbrev 

 
Landbruksdirektoratet sender med dette forslag til forskrift om endring av forskrift om 
omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av 
tollsatser og prisutjevningsbeløp på høring. Høringsdokumentene er lagt ut på 
Landbruksdirektoratets nettsider. 
 
Høringsfrist er satt til 25. januar 2021. 
 
 
Bakgrunn 
Til gjennomgangen av referansekvaliteter i juni 2020 kom det et forslag om å inkludere 
høyprotein soyamel på listen over proteinråvarer som får generell tollnedsettelse hver 
måned. Råvaren har tidligere blitt importert på kapittel 21, men Tolletaten har endret 
klassifisering for disse produktene.  
 
På tidspunktet da vi mottok forslaget var det uklart hvilket varenummer høyprotein 
soyamel skulle klassifiseres på. I løpet av høsten har varenummeret for høyprotein 
soyamel blitt avklart og det skal nå klassifiseres på varenummer 23.09.9099 for tilberedte 
fôrmidler.  
 
Dette varenummeret omfatter mange forskjellige fôrmidler, blant annet ferdig kraftfôr. 
Det er derfor ikke aktuelt å gi en generell tollnedsettelse for hele varenummeret. Vi 
foreslår derfor samme prosedyre som for mesk, hvor tollnedsettelsen gis som en 
individuell tollnedsettelse etter søknad med dokumentasjon om proteininnhold. Dersom 
proteininnholdet er høyere eller lavere enn referansekvaliteten kan importøren sende inn 
dokumentasjon på internasjonal pris for individuell tollberegning. 
 
Proteinråvarer som får generell tollnedsettelse hver måned er angitt i forskrift 30. juni 
2009 nr. 954 om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved 
fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp §6. Her fremgår også proteininnholdet i 
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referansekvaliteten for varen. Proteininnholdet brukes for å beregne en referansepris ved 
hjelp av den såkalte soyamelmodellen.  
 
Soyamelmodellen er en interpolering mellom beregnet engrospris for bygg med 10 prosent 
protein og referansepris for soyamel med 46 prosent protein. Referanseprisen for soya 
fastsettes i jordbruksavtalen årlig.  
 
Forslag til endring  
 Landbruksdirektoratet foreslår å endre forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til 
matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp. 
Endringen vil innebære at det kan søkes om tollnedsettelse for høyprotein soyamel. Vi 
foreslår et proteininnhold for høyprotein soyamel på 56 prosent. Dette vil normalt bli 
benyttet når tollsatsen for råvaren fastsettes. Tollnedsettelsen gis etter søknad med 
dokumentasjon om proteininnhold, som individuelle tollnedsettelse. 
 
Nærmere om høringen og høringsfrist 
 
Vi ber om innspill på forskriftsendringen og høringsfristen er satt til 5 uker.  
 
Høringsuttalelse sendes per e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no . 
 
Merk høringsuttalelsen med referanse 20/82603 
 
 
Varer som kan  
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Jens Tjentland Vilde Lavoll 
seksjonssjef rådgiver 
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