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Fastsetting av forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr gjeldende 
fra 1.1.2021 

Landbruksdirektoratet har 21. desember 2020 fastsatt forskrift om satser for tilskudd til 
frakt av slaktedyr med hjemmel i lov av 12. mai 1995 om jord (jordlova) § 18, forskrift 19. 
desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd i landbrukssektoren § 4 og § 8 og 
jordbruksavtale 2020-2021 pkt. 6.7. Forskriften gjelder fra 1. januar 2021. 
 
HØRINGEN 
Landbruksdirektoratet sendte forslaget til forskrift om satser for tilskudd til frakt av 
slaktedyr, med satser gjeldende fra 1. januar 2021, på høring 16. oktober 2020. 
Høringsnotatet ble sendt til 34 høringsinstanser. Høringsinstansene var slakteriene, Kjøtt- 
og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Nortura SA, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og 
Norges Bondelag.  
 
Direktoratet har mottatt høringsuttalelse fra Nortura. Nortura mener at parameteren for 
losse- og vaskekostnadene er for lav i forhold de reelle kostnadene.  
 
Høringsdokumentene er tilgjengelige på direktoratets nettsider.  
 
LANDBRUKSDIREKTORATETS VURDERING 
I beregningen av satser som ble sendt ut med høringsdokumentene, var det lagt inn en 
økning av parameteren for vaske- og lossekostnad. Nortura ønsker i sin høringsuttalelse 
en betydelig større økning av denne parameteren. Direktoratet viser til at  det hadde vært 
en fordel at ønsket om en så betydelig endring hadde blitt spilt inn i forbindelse med at 
ordningen ble evaluert i 2019/20 . Det har ikke kommet innspill fra andre parter om et 
stort avvik på denne parameteren.  
 
Direktoratet har kjørt en beregning av satser hvor den foreslåtte endringen fra Nortura er 
lagt inn, og ser at det vil kunne gi noen uønskede utslag på satsene. Landbruksdirektoratet 
velger derfor å ikke legge inn en ytterligere økning av denne parameteren nå, utover den 
økningen på 8 % som var lagt inn i forslaget som ble sendt på høring. En så stor endring 
som Nortura foreslår bør eventuelt gjøres etter en grundigere gjennomgang. 
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Vi har fått oppdaterte markedsprognoser for 2021 fra Totalmarked kjøtt og egg etter at 
satsene ble sendt på høring. De nye prognosene viser liten endring i forhold til tallene som 
ble brukt til beregning av satsene i høringen. Dersom man legger de nye prognosene til 
grunn, ville dette medført kun marginale endringer i satsene sammenlignet med det som 
ble sendt på høring. Videre er det selvsagt alltid en usikkerhet knyttet til prognoser. Vi har 
derfor valgt å ikke ta hensyn til de nye prognosene og satsene blir dermed slik det var 
foreslått i høringsforslaget.  
 
Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2021 og erstatter tidligere forskrift om satser for 
tilskudd til frakt av slaktedyr (FOR-2019-12-19-2034). 
 
 
Gjeldende satser fra 1. januar 2021 finner dere på www.lovdata.no og i vedlegget. 
 
  
 
 
 
Med hilsen 
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