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Høring - ber om innspill på endring i forskrift om omregningsfaktorer for 
råvarer 

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 våre nettsider. 
 
Høringsfrist er satt til 21. juni 2021. 
 
 

Bakgrunn 
Høring av ny forskrift baseres på innspill fra bransjen og det som var oppe på kontaktmøte 
med bransjen 11. mars 2021.  
 
En forutsetning for administrering av tollsatser er at Landbruksdirektoratet fastsetter en 
referansepris basert på en kvalitet for råvaren, jf. forskrift av 30. juni 2009 om 
omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av 
tollsatser og prisutjevningsbeløp. For proteinråvarer fastsettes referanseprisen etter § 6. 
 
I § 6 fremgår også proteininnholdet i referansekvaliteten for råvaren. 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 årlig i jordbruksavtalen.  
 
Det har kommet innspill fra bransjen om å endre referansekvaliteten for solsikkemel samt 
å administrere tollsatsen for økologisk risprotein som proteinråvare til kraftfôr.  
Landbruksdirektoratet sender nå disse forslagene på høring.  
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Solsikkemel 
Referanseprisen for solsikkemel hentes inn på varer med et proteininnhold på 36 prosent. 
Bransjen ønsker å importere solsikkemel med et høyere proteininnhold. 
Landbruksdirektoratet foreslår derfor å endre på referansekvaliteten for solsikkemel, og 
hente inn priser på solsikkemel med et proteininnhold på 45 prosent.  
 
Risprotein 
Direktoratet har også fått inn et innspill om å administrere tollsatsen for økologisk 
risprotein. Råvaren er klassifisert på varenummer 23.09.9099 for tilberedte fôrmidler. 
Ettersom varenummeret omfatter mange forskjellige fôrmidler, er det ikke aktuelt å gi en 
generell tollnedsettelse for hele varenummeret.   
 
Landbruksdirektoratet foreslo i kontaktmøtet en løsning med tollnedsettelse etter søknad 
med dokumentasjon på proteininnhold, etter samme modell som høyprotein soyamel på 
samme varenummer. Dersom proteininnholdet er høyere eller lavere enn 
referansekvaliteten, kan importøren sende dokumentasjon på verdensmarkedspris for 
individuell tollberegning. Referansekvaliteten blir for konvensjonell vare, ettersom 
tolltariffen ikke skiller mellom dette og økologisk.  
 
Det kom ikke noe konkret forslag til referansekvalitet på råvaren i kontaktmøtet. 
Landbruksdirektoratet baserer derfor forslaget på produktsertifikatet vi fikk tilsendt 
sammen med forespørselen om tolladministrering for risprotein. Foreslått 
referansekvalitet er derfor 50 prosent protein og maksimalt 6 prosent vann. 
 

Forslag til endring 
Landbruksdirektoratet foreslår å endre § 6 i forskrift om omregningsfaktorer for råvarer 
til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp. 
Endringen vil innebære at: 

• Referansekvaliteten for solsikkemel endres fra 36 til 45 prosent protein.  

• Landbruksdirektoratet fastsetter referansepris for økologisk risprotein, og man 
kan søke om tollnedsettelse med dokumentasjon om proteininnhold. 
Referansekvaliteten er 50 prosent protein og maksimalt 6 prosent vann.  

 
 

Nærmere om høringen og høringsfrist 
Vi ber om innspill på forskriftsendringen, og høringsfristen er satt til 21. juni 2021. 
 
Høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no eller per 
post til Landbruksdirektoratet, postboks 1450 Vika 0116 Oslo. 
 
Merk høringsuttalelsen med referanse 21/27767 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 

Jens Tjentland Maurits Ovren 
seksjonssjef rådgiver 

mailto:postmottak@landbruksdirektoratet.no


Landbruksdirektoratet Side: 3 av 3 

 

 

  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ingen signatur. 
 
 

Mottakere: 

Berørte parter 
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