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Det vises til høringsbrev av 03.04.2020 fra Landbruksdirektoratet vedrørende forslag til endring av 
forskirft om nye satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og 
tilvirkningsverdi på smør. 
 
Vi registrerer at det i forslaget til nye satser er gjennomført et grundig og godt arbeid med å 
harmonisere satser og følge utviklingen.  
Samlet sett med årets rekordtidlige jordbruksoppgjør vil de nye satsene medføre en ønsket effekt mot 
RÅK-industrien, hvor vi ser at det for 2020 vil kunne bli en nedgang i utsalgspris til våre kunder.    
 
Dette vil være gode signaler for RÅK-industrien i Norge som i mange år har ønsket en slik utvikling, 
slik at de kan styrke sin posisjon opp mot det globale markedet. Dette vil også være positivt i forhold til 
investeringsviljen innen bransjen. 
 
Vi vil likevel påpeke effekten av reduksjon i satsen for biproduktgruppe 3. Ved å redusere denne 
satsen vil aktører som i dag benytter fettholdig melkepulver, oppleve en forverring i forhold til 
anvendelse av skummet melkepulver. Økningen av produksjonsfløteverdien vil heller ikke slå ut i 
samme grad ovenfor fettholdig melkepulver, sammenlignet med skummetmelk pulver, da mengden av 
fløte fra produksjon av fettholdig melkepulver er liten.  
Det bør også tas med i vurderingen at en reduksjon av biprodukttilskudd kan være med på å gjøre det 
aktuelt å se på substitut for melkefett i ferdig produkt.      
 
Vi gjør også oppmerksom på at fløteprisen til iskremindustrien vil øke som en følge av endringen i 
biproduktgruppe 3 og økt produksjonsfløteverdi. Det er etter vår oppfatning uheldig. 
 
Vi ber derfor om at reduksjonen av satsen i biproduktgruppe 3 vurderes på nytt, for å motvirke denne 
effekten for RÅK-industrien 
 
Vi ber om at dette legges til grunn for de vurderinger som gjøres i forbindelse med fastsettelse av 
satser for 2020/2021. 
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