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Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift om omregningsfaktorer for 
råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og 
prisutjevningsbeløp 

 
Vi viser til vårt høringsbrev datert 3. juni 2021.  
 
Landbruksdirektoratet vil i dette brevet redegjøre for forskriftens endelige innhold med 
bakgrunn i høringsinnspillene vi har mottatt.  
 
Landbruksdirektoratet har i dag fastsatt forskrift om endring av forskrift om 
omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av 
tollsatser og prisutjevningsbeløp. Endringen går ut på å inkludere risprotein med et 
proteininnhold på 50 prosent i vareomfanget av proteinråvarer som får generell 
tollnedsettelse. Videre endres referansekvaliteten for solsikkemel fra 36 til 45 prosent. 
Proteininnholdet vil bli benyttet til fastsettelse av tollsats for råvaren som beskrevet i § 21 i 
forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for 
landbruksvarer (FAT). 
 
Endringene trer i kraft 1. juli 2021. 
 
Bakgrunn 
Til gjennomgangen av referansekvaliteter i mars 2021 kom det et forslag om å inkludere 
risprotein på listen over proteinråvarer som får generell tollnedsettelse hver måned. I 
tillegg var det et forslag om å endre referansekvaliteten på solsikkemel. 
 
Risprotein klassifiseres på varenummer 23.03.9099, et varenummer som omfatter mange 
forskjellige fôrmidler, blant annet ferdig kraftfôr. Det er derfor ikke aktuelt å gi en generell 
tollnedsettelse for hele varenummeret. Prosedyren for tollnedsettelse blir lik som for mesk 
og høyprotein soyamel, hvor tollnedsettelsen gis som en individuell tollnedsettelse etter 
søknad med dokumentasjon om proteininnhold. Dersom proteininnholdet er høyere eller 
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lavere enn referansekvaliteten kan importøren sende inn dokumentasjon på internasjonal 
pris for individuell tollberegning.  
 
For solsikkemel ble det ansett at et proteininnhold på 45 prosent, ville være mer relevant 
som referansekvalitet. 
 
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 
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. 
 
Høringsinnspillene  
Høringsbrevet ble sendt til åtte høringsinstanser. I tillegg ble høringen offentliggjort på 
Landbruksdirektoratets nettsider. Direktoratet ikke mottatt noen høringsinnspill. 
 
 
  
 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 
Harald Moksnes Weie      Jens Tjentland 
Fung. Direktør      Seksjonssjef 
 
 
        Saksbehandler   
        Maurits Ovren 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
 
 
Mottakere: 
Berørte parter 

   

 
  
 
 


	Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp

