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Møtet ble hevet kl. 08:50 
 
 

Til stede: Bjørg Tørresdal, Thea Susanne Skaug, Lars Petter Bartnes, 
Marit Haugen, Kjersti Hoff, Trine Hasvang Vaag, Arnfinn 
Hongseth, Anne Jødahl Skuterud, Anne Berit Aker Hansen, 
Ola Hedstein og Bjørn-Ole Juul-Hansen 

Forfall: 
 

Fra 
Landbruksdirektoratet:     

Nina Strømnes Rodem, Jørn Rolfsen, Hans Peder Hvide 
Bang, Ida Louise Bjønness, Hege Heiberg og Ellen Karin 
Solevåg 

 
I sak 71/20 vedtok Omsetningsrådet løpende omsetningsavgift. Avgiften pleier å frigis etter 
møtets slutt, men dette ble ikke avklart i møtet. Rådets medlemmer fikk spørsmål direkte 
etter møtet om det er i orden å frigi vedtaket i nevnte sak. Flertallet svarte raskt på sms-en, 
og dette ble formidlet til Norske Felleskjøp. 
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Saksnr.: 
068/20 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
25.08.2020 

Tittel: 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Saksnr.: 
20/47823-1 

 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.  
 
 
Vedtak 
 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 
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Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

Saksdokumenter er sendt ut elektronisk til medlemmer og varamedlemmer. Dokumentene 
er også lagt inn i skyløsningen Jottacloud. Vedlegg er kun tilgjengelig her. 
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Saksnr.: 
069/20 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
25.08.2020 

Tittel: 
Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Saksnr.: 
20/47823-2 

 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling.  
 
 
Vedtak 
 
Protokollene fra møtene 22. juni 2020 og 3. juli 2020 godkjennes.   
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Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
 

Det har ikke kommet merknader til publiserte protokoller. 
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Saksnr.: 
070/20 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
25.08.2020 

Tittel: 
Orientering fra markedsregulator 

Saksnr.: 
20/47823-3 

 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. 
 
 
Vedtak 
 
Presentasjonene fra markedsregulatorene tas til orientering.  
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Orientering fra markedsregulator 
 

Det ble gitt følgende orienteringer fra markedsregulatorene: 

• Korn    Anne Jødahl Skuterud 

• Kjøtt, egg og fjørfekjøtt  Trine Hasvang Vaag 

• Melk    Marit Haugen  
 
Presentasjonene blir lagt ut i det elektroniske arbeidsrommet. 
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Saksnr.: 
071/20 

Sektor: 
Korn 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
25.08.2020 

Tittel: 
Korn - Fastsettelse av omsetningsavgift for 
kornåret 2020/21 

Saksnr.: 
20/34686-3 

 
 
Beskrivelse 
Landbruks- og matdepartementet har vedtatt maksimalsats for omsetningsavgift for korn 
og oljefrø for kornåret 2020/2021 på 3,0 øre per kg, gjeldende fra 1. juli 2020. Norske 
Felleskjøp har lagt fram en avlingsprognose på 1 164 000 tonn norsk korn, eksklusive 
oljefrø og erter. I prognosen er det tatt utgangspunkt i at overskudd av mathvete klasse 5 
prognosert til 42 000 tonn blir overlagret. Dette representerer prognoserte kostnader på 
14,7 mill. kroner. Det er forutsatt å belaste fondet for korn med 16,0 mill. kr. Det foreslås 
en avgift på 1,0 øre per kg. 
 
Hjemmel 
Forskrift 1999-06-29 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om 
overproduksjonsavgift på mjølk § 1. 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
Brev fra Norske Felleskjøp av 14. august 2020  

Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. 
 
 
Vedtak 
Omsetningsavgiften på korn og oljefrø fastsettes for perioden fra 01.07.2020 til 30.06.2021 
(kornåret 2020/2021 ) til 1,0 øre per kg. 
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Korn - Fastsettelse av omsetningsavgift for kornåret 2020/21 
 

Norske Felleskjøp (NFK) har i brev av 14. august 2020 foreslått en sats for 
omsetningsavgift for kornåret 2020/2021 på 1,0 øre per kg for korn og oljefrø som 
omsettes gjennom markedsordningen. 

NFKs første prognose for 2020/2021 ble fastsatt 13. august 2020. Omsetningsrådet vedtok 
22. juni 2020 forslag om å sette maksimalsatsen for omsetningsavgift for kornåret 
2020/2021 til 3,0 øre per kg. Landbruks- og matdepartementet meddeler i brev av 30. juni 
2020 at de følger Omsetningsrådets tilråding.  
 
Dette fremgår av forskrift av 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, 
og om overproduksjonsavgift på mjølk.  
 
Forslaget til omsetningsavgift ligger innenfor maksimalsatsen. Det forutsettes at avgiften 
ligger fast hele kornåret, som vedtatt av Omsetningsrådets arbeidsutvalg 5. juni 2003.  
 
NFK har ved beregning av omsetningsavgiften, etter tidligere anmodning fra 
Landbruksdirektoratet, ikke lagt inn sikkerhetsmargin i prognoseberegningene, men lagt 
inn nødvendig buffer i fondet for omsetningsavgift korn. Fondet er ved inngangen til 
kornsesongen 2020/2021 beregnet til ca kroner 41 millioner.  
 
Ved beregning av omsetningsavgiften legger NFK følgende til grunn:  
 

• Arealet for 2020 er uendret fra 2019.  

• En avlingsprognose på 1 164 000 tonn korn, eksklusive oljefrø og erter.  

• En matkornandel på 59 % for hvete og 33 % for rug, basert på siste 10-årsmedian.  

• Forbruket av norsk korn til mat er prognosert til 239 000 tonn, derav 179 000 tonn 
hvete, 17 000 tonn rug, 40 000 tonn havre og 3 000 tonn bygg.  

• Forbruket av kraftfôr i kornåret 2020/2021 er prognosert til 2 005 000 tonn.  

• Andel karbohydratråvarer i kraftfôret er satt til 71,0 prosent, til sammen 1 424 000 
tonn. Korrigert for kli gir dette et underskudd av norsk fôrkorn på 442 000 tonn.  

 
Opplysningsvirksomhet og administrasjon er lagt inn som budsjettert for 2020.  
 
 
Landbruksdirektoratets vurderinger  
 
I prognosen er det forutsatt at kornarealet er uendret. Siden nytt regime for søknad om 
produksjonstilskudd medfører at tallene først blir tilgjengelige i november, er dette etter 
direktoratets vurdering det best mulig anslaget. Det er heller ikke på bakgrunn av de siste 
års erfaringer noen indikasjoner på vesentlige avvik.  
 
Avlingen er fastsatt med grunnlag i anslag fra Norsk Landbruksrådgiving. Siden 
mesteparten av kornet fortsatt ikke er tresket vil været i de kommende ukene ha betydning 
for andel mat- og fôrkorn. Matkornandelen er satt til 59 og 33 prosent for henholdsvis 
hvete og rug på bakgrunn av ti års medianverdi.  
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Selv med forventninger om mye høsthvete, viser prognosen at det forventes at all 
vårhveten og kl 4 hveten vil bli brukt opp.  Det er et prognoserte overskuddet på 42 000 
tonn av klasse 5 som skal overlagres. En forventet kostnad på kr 350 per tonn, gir en total 
kostnad for overlagring på kr 14,7 mill. kroner.  
 
Landbruksdirektoratets oppgaver over salg av kraftfôr i kalenderåret 2019 viser 2 018 086 
tonn. NFK har for kornåret 2020/2021 forutsatt et kraftfôrforbruk på 2 005 000 tonn, som 
er 13 000 tonn lavere enn salget i 2019. 
 
Salget i første kvartal 2020 ligger ca. 4,3 prosent lavere enn i tilsvarende periode året før. 
Reduksjonen er i sin helhet forårsaket av nedgang i salget av fôr til drøvtyggere, mens det 
for svin og fjørfe er en økning i forbruket fra 2019. Effekten av at melkekvotene er 
oppjustert vil imidlertid medføre at nedgangen flater noe ut fra og med 2. kvartal.  
 
NFK har ved prognosering av forbruket benyttet de samme prinsippene som tidligere. 
Landbruksdirektoratet har ingen merknader til dette.  
 
I samsvar med tidligere vedtak i Omsetningsrådet, jf. budsjett for 2020, samt 
forutsetninger NFK legger til grunn for 2020 om midler til faglige tiltak og 
opplysningsarbeid (2,5 mill kroner), utgjør dette 25,00 mill. kroner for kornåret 
2020/2021. Dette er inkludert i NFKs forslag til omsetningsavgift. 
Administrasjonskostnader til NFK og Omsetningsrådet er lagt inn tilnærmet budsjett for 
2020 på hhv. 6,2 og 1,6 mill. kroner.  
 
Det har historisk vært ønskelig med et fond på 25 mill. kroner. Fondet er ved inngangen til 
kornsesongen 2020/2021 på ca. kroner 41 millioner. Årets forslag til omsetningsavgift har 
tatt utgangspunkt i at fondet kan belastes ned til dette nivået. Med en avling på 1 178 000 
tonn, inkludert oljefrø og erter, tilsvarer dette en avgift på 0,7 øre per kg. NFK foreslår en 
avgift avrundet til 1,0 øre per kg.    
 
Landbruksdirektoratet har ingen ytterligere kommentarer til beregningen av satsen for 
omsetningsavgift eller til forutsetningene som er lagt til grunn for denne, og anbefaler at 
forslaget godkjennes. 
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Saksnr.: 
072/20 

Sektor: 
Egg 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
25.08.2020 

Tittel: 
Egg - Søknad om omdisponering til miljøfôr 
for andre halvår 2020 

Saksnr.: 
20/3327-5 

 
 
Beskrivelse 
Nortura søker i brev datert 3. august 2020 om en forhåndsgodkjenning fra 
Omsetningsrådet til å benytte midler fra omsetningsavgiften til omdisponering av inntil 
400 tonn overskuddsegg i markedsreguleringen til miljøfôr for andre halvår 2020. 
 
Landbruksdirektoratets innstilling er i tråd med søknaden. 
 
Hjemmel 
Retningslinjer for markedsregulering av egg, fastsatt av Omsetningsrådet 29.03.2012, § 2 
tredje ledd, jf. forskrift av 22.10.2008 nr 1136 om markedsregulering til å fremme 
omsetningen av jordbruksvarer.  
Forskrift av 22.10.2008 nr 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av 
jordbruksvarer § 7-1. 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
Brev fra Nortura datert 3. august 2020 
 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. 

 
Vedtak 
 
Omsetningsrådet forhåndsgodkjenner at Nortura kan omdisponere inntil 400 tonn 
overskuddsegg til miljøfôr for andre halvår 2020.  
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Egg - Søknad om omdisponering til miljøfôr for andre halvår 2020 
 

Nortura søker i brev av 3. august 2020 om forhåndsgodkjenning til å benytte midler fra 
omsetningsavgiften til omdisponering av inntil 400 tonn overskuddsegg i 
markedsreguleringen til miljøfôr for andre halvår 2020.  
 
Bakgrunn 
Reguleringslageret for egg er stort etter sommeren, og Nortura mener det vil være 
vanskelig å få benyttet alle disse eggene til eggproduktvirksomheten før de blir for gamle. 
 
Med forventninger om mye folk i landet i sommer og større eggforbruk enn vanlig, 
iverksatte ikke Nortura førtidsslakting. Markedsregulator la vekt på at det ville være 
uheldig om førtidsslakting skulle bidra til eventuell eggmangel. Samtidig kalkulerte 
Nortura med en risiko for økt egglager.  
 
Nortura melder at eggsalget sviktet fullstendig i juni, og det synes rimelig at lavt 
eggforbruk skyldes svært varmt vær. I juli var derimot eggsalget bedre enn tidligere år.  
 
Nortura skriver at egglageret var størst i slutten av uke 29 med 1 086 tonn, og 3. august var 
det 965 tonn egg på reguleringslager. Slik Nortura nå vurderer situasjonen, er det behov 
for å omdisponere 300 tonn egg til miljøfôr for å unngå at egg må destrueres på grunn av 
alder. For å ha en større sikkerhet ønsker Nortura en ramme på inntil 400 tonn egg.   
 
Nortura søker derfor Omsetningsrådet om å omdisponere 400 tonn egg til miljøfôr.  
 
I søknaden viser Nortura til andre tiltak som benyttes for å redusere overskudd av egg: 
 

• Førtidsslakting er iverksatt med effekt fra uke 34 til 48, og det er hittil avtalt 
uttak av vel 300 tonn egg 
 

• Nortura jobber spesielt aktivt mot markedet og gjennomfører salgskampanjer 
 

• Produksjonen av eggprodukter økes maksimalt med delvis forretningsmessig 
risiko for Nortura 

• Opplysningskontoret for egg og kjøtt har ekstra satsning på egg 

 
Prosess og kostnad 
Eggene knekkes på Nortura Eggprodukter (NE). I følge Nortura har NE kapasitet til å 
knekke de 300 tonnene i løpet av ca. 8 uker. Det er avklart med Miljøfôr Norge AS at de 
kan håndtere et slikt volum på denne tiden. De overtar eggene kostnadsfritt mot henting.  
 
Kostnaden med å bruke egg til miljøfôr er råvareverdien av usorterte overskuddsegg som 
Nortura har beregnet til ca. kr 18,00 per kg, og i tillegg kommer kostnaden for knekking på 
kr 1,20 per kg. Kostnaden per kg egg til miljøfôr blir da ca. kr 19,20. 
 
Samlet kostnad ved å benytte inntil 400 tonn egg til miljøfôr kan bli inntil ca. 7,7 mill. 
kroner, men ved anslag på 300 tonn egg blir kostnaden ca. 5,8 mill. kroner. Endelig 
beregning av kostnad ved tiltaket vil basere seg på eggmengden og prisen på de konkrete 
eggene som benyttes. 
 
Finansiering 
Nortura skriver at budsjett for omsetningsavgiften for egg for 2020 viser et utgående fond 
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på ca. 34 mill. kroner, og det er en målsetting at fondet skal være minst 30 mill. kroner. 
Samtidig mener Nortura at kostnadene til førtidsslakting trolig blir ca. 3,0 mill. kroner 
lavere enn budsjettert. Dermed mener Nortura at det er tilstrekkelig med midler til å 
finansiere ca. 7,0 mill. kroner til omdisponering av overskuddsegg til miljøfôr. 
 
 
Landbruksdirektoratets vurdering 
I Omsetningsrådets møte 11. februar 2020 ble det i sak 8/20 vedtatt at Nortura kunne 
omdisponere inntil 400 tonn overskuddsegg til miljøfôr i 2020 og at Nortura kunne motta 
prisnedskriving for inntil 10 tonn egg til veldedige organisasjoner. Nortura har benyttet 
hele mengden de ble innvilget. Nortura uttrykker at det har vært utfordrende å sette 
prognosen i år, grunnet den ekstraordinær situasjon med Covid-19 pandemien, og kommer 
derfor med en søknad for omdisponering av egg til miljøfôr i andre halvår 2020.  
 
Salget av egg i vår var svært godt og med Norturas forventninger om flere folk i Norge i 
sommer, iverksatte de ikke førtidsslakting for sommeren som de normalt gjør. 
Markedsregulator la vekt på at det ville være uheldig om førtidsslakting skulle bidra til 
eventuell eggmangel og kalkulerte dermed med en risiko for økt egglager. 
Reguleringslageret for egg viser seg å være stort etter sommeren. En svært varm junimåned 
førte til lavt forbruk av egg. Nortura mener det vil være vanskelig å få benyttet alle eggene 
til eggproduktvirksomhet før de blir for gamle. 
 
I august er det ofte en liten etterspørselstopp etter egg. Oppdatert informasjon fra Nortura 
per 12. august, viser at eggsalget for august er høyere enn tidligere antatt og at bestillingene 
på egg mottatt for september er nesten like store som for august. Nortura signaliserer 
dermed at de trolig må omdisponere noe mindre enn 300 tonn til miljøfôr.  
 
Omdisponering til miljøfôr 
Markedsreguleringsforskriftens § 3-1 sier at markedsregulator har ansvaret for effektivt og 
konkurransenøytralt å gjennomføre markedsreguleringen slik at kostnadene blir lavest 
mulig. Tiltakene må vurderes mot denne føringen. 
 
Nortura har kostnadsberegnet omdisponering til miljøfôr til kr 19,20 per kg. Destruksjon 
er ikke kostnadsberegnet i søknaden, men på forespørsel sier Nortura at det vil være 1-2 
kroner dyrere per kg å destruere eggene enn omdisponering til miljøfôr. Omdisponering til 
miljøfôr fremstår derfor som det rimeligste alternativet og i tråd med kravet i forskriftens § 
3-1 om effektiv markedsregulering. Selv om omdisponering av landbruksvarer beregnet på 
humant konsum til dyrefôr er uheldig, er det likevel omdømmemessig bedre at eggene går 
til miljøfôr enn til destruksjon.  
 
Finansiering 
Utgående balanse for fondet for egg i 2020 er i revidert budsjett per 1. juli 2020 estimert til 
ca. 33,7 mill. kroner. Markedsreguleringskostnadene for egg har hittil i år økt 
sammenlignet med budsjett på grunn av Omsetningsrådets vedtak om omdisponering av 
egg til miljøfôr med en ramme på inntil 400 tonn og prisnedskriving til veldedige 
organisasjoner på inntil 10 tonn i møtet 11. februar 2020, jf. sak 8/20. Nortura oppdaterte 
kostnadene for avsetningstiltak per juni med 6,8 mill. kroner.  
 
Med en ekstra kostnad ved omdisponering av ytterligere 400 tonn overskuddsegg til 
miljøfôr i andre halvår på ca. 7,7 mill. kroner vil utgående balanse for fondet i 2020 bli ca. 
26,0 mill. kroner. Dette er lavere enn ønsket nivå som ble satt til 30 mill. kroner i 
Omsetningsrådets møte 20. oktober 2015, sak 69/15. De siste signalene fra Nortura er at de 
trolig må omdisponere i underkant av 300 tonn til miljøfôr, slik at kostnadene trolig blir i 
underkant av 5,8 mill. kroner. I tillegg mener Nortura at kostnadene til førtidsslakting blir 
ca. 3,0 mill. kroner lavere enn budsjettert. Utgående balanse for eggfondet i 2020 vil da bli 
ca. 30,9 mill. kroner eller høyere. Landbruksdirektoratets vurdering er at det er en 



Landbruksdirektoratet Side: 15 av 19 

 

 

akseptabel fondsstørrelse.  
 
Etter vurderingene ovenfor, innstiller Landbruksdirektoratet på at Nortura innvilges 
mulighet til å omdisponere egg fra reguleringslager til miljøfôr andre halvår 2020. Med 
hensyn til mengde, så velger Landbruksdirektoratet å innstille på omsøkt mengde, 400 
tonn, selv om det per dags dato vurderes til å være over reelt behov, da Covid-19 gjør det 
vanskelig å lage gode prognoser.  
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Saksnr.: 
073/20 

Sektor: 
Kjøtt 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
25.08.2020 

Tittel: 
Kjøtt - Rettelse i retningslinjer for 
markedsregulering av kjøtt 

Saksnr.: 
20/47266-1 

 
 
Beskrivelse 
I Omsetningsrådets møte 22. juni 2020 ble nye retningslinjer for markedsregulering av 
kjøtt vedtatt. Landbruksdirektoratet har i etterkant oppdaget en feil i retningslinjenes 
punkt 3-1-1 femte ledd tredje setning og har rettet opp dette.  
 
Det antas at feilen beror på en «inkurie». I prosessen med høringen av Omsetningsrådets 
regelverk ble punkt 3-1-1 endret, da det var foreslått at ordningen prisnedskriving av kjøtt 
ved salg til spesialmarkeder skulle tas ut av retningslinjene og heller ligge i en felles 
forskrift med ordningene på egg og melk. Det som gjelder spesialmarkeder ble derfor 
strøket fra punkt 3-1-1 i et tidlig forslag til nye retningslinjer.  
 
I Omsetningsrådets møte 8. oktober 2019 ble det vedtatt at spesialmarkeder for kjøtt 
likevel ikke skulle gjøres gjeldende for alle aktører, men fortsatt forbeholdes 
markedsregulator.  
 
Siden ordningen bare skulle gjelde Nortura, var det ikke nødvendig å regulere ordningen i 
en forskrift. I Omsetningsrådets møte 18. november 2019 var ordningen derfor satt inn 
igjen som punkt 3-3 i retningslinjene, men punkt 3-1-1 var ikke endret tilbake til å også 
omtale spesialmarkeder.  
 
Landbruksdirektoratet har rettet opp feilen og orienterer Omsetningsrådet om dette. 
 
Hjemmel 
Forskrift 2008-10-22 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av 
jordbruksvarer § 7-1. 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt (med sporing av endring)  
 
Møtebehandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. 

 
Vedtak 
 
Saken tas til orientering.   
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Kjøtt - Rettelse i retningslinjer for markedsregulering av kjøtt 
 
Innledning 
I etterkant av Omsetningsrådets møte 22. juni 2020 oppdaget Landbruksdirektoratet en 
feil i nye retningslinjer for markedsregulering av kjøtt. Direktoratet har rettet feilen i 
retningslinjene som gjelder fra 1. juli 2020 og orienterer Omsetningsrådet herved om dette. 
Det antas at feilen beror på en «inkurie».  
 
I prosessen med høringen av Omsetningsrådets regelverk ble punkt 3-1-1 om 
lagringsgodtgjørelse ved reguleringslagring endret, da det var foreslått at ordningen 
prisnedskriving av kjøtt ved salg til spesialmarkeder skulle tas ut av retningslinjene og 
heller ligge i en felles forskrift med ordningene på egg og melk. I den sammenheng ble det 
som gjelder spesialmarkeder strøket fra punkt 3-1-1 i et tidlig forslag til nye retningslinjer. 
Selv om spesialmarkeder senere ble tilbakeført til retningslinjene, ble ikke punkt 3-1-1 
endret tilbake, og i forslaget som ble sendt på høring var derfor punkt 3-1-1 femte ledd 
formulert slik: 
 
«Ved omsetning av fryselagrede varer, godtgjøres dokumenterte transportkostnader fra 
fryselageret til leveringssted. Andre kostnader ved klargjøring for salg til endelig kjøper, 
som salgskontakt mot kunden, fakturering og betalingsoppfølging, godtgjøres med en fast 
sats per kg ved uttak. Bestemmelsene i dette ledd gjelder ikke ved eksport av svin, da dette 
reguleres av § 3-3, andre ledd.» 
 
I retningslinjene som gjaldt på det tidspunktet var siste setning formulert slik: 
 
«Bestemmelsene i dette ledd gjelder ikke ved eksport og levering til spesialmarkeder.» 
 
 
Nedenfor følger en oversikt over relevante beslutninger som ble gjort i Omsetningsrådet i 
regelverksgjennomgangen om ordningen for spesialmarkeder: 

• 20. mai 2019: Omsetningsrådet vedtok justeringer i ordningene for 
prisnedskriving til spesialmarkeder av melkeprodukter, egg og kjøtt. 
 

• 20. august 2019: Det ble lagt frem en felles forskrift for ordningene 
prisnedskriving av skolemelk, prisnedskriving ved salg til spesialmarkeder og 
priskompensasjon ved innenlands produksjon av skilleprodukter av egg. I 
forslaget til retningslinjer for markedsregulering av kjøtt var spesialmarkeder 
tatt ut; punkt 3-3 var strøket og punkt 3-1-1 var justert (se endringen som ble 
gjort i avsnittet ovenfor). 
 
Omsetningsrådet bad om en ny versjon av regelverket basert på diskusjonen i 
møtet og at spesialmarkeder fikk sin egen, sektorovergripende forskrift. 

• 3. september 2019: Det ble lagt frem et forslag til en sektorovergripende 
forskrift utelukkende for ordningen spesialmarkeder. I møtet ble det reist en 
del spørsmål som Omsetningsrådet ønsket vurdert. Det ble derfor enighet om 
å utsette saken til disse spørsmålene var vurdert av sekretariatet. 
 

• 8. oktober 2019: Det ble vedtatt at spesialmarkeder på kjøtt skulle forbeholdes 
markedsregulator og at vareomfanget skulle utvides.  
 

• 18. november 2019: Spesialmarkeder på kjøtt var tatt ut av forslaget til 
forskrift om prisnedskriving ved salg til spesialmarkeder og tatt inn igjen i 
retningslinjer for markedsregulering av kjøtt punkt 3-3, men var ikke 
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tilbakeført i punkt 3-1-1.  
 

Landbruksdirektoratets vurdering 
I gjennomgangen av Omsetningsrådets regelverk var ordningen prisnedskriving ved salg av 
kjøtt til spesialmarkeder til behandling i rådet flere ganger. Vi viser spesielt til protokollene 
fra møtene 20. mai 2019, 20. august 2019, 3. september 2019, 8. oktober 2019 og 18. 
november 2019. Ordningen spesialmarkeder ble derfor først fjernet og så tilbakeført i 
forslaget til nye retningslinjer for markedsregulering av kjøtt.  
 
Den aktuelle bestemmelsen, punkt 3-1-1 femte ledd, gjelder godtgjørelse for ulike 
kostnader knyttet til omsetning av fryselagrede varer. Før gjennomgangen av regelverket 
var godtgjørelsen ikke gjeldende for eksport og levering til spesialmarkeder, og dette var 
presisert i leddets tredje setning. Ved å fjerne spesialmarkeder fra bestemmelsen, kan det 
tolkes som at disse kostnadene nå godtgjøres ved salg til spesialmarkeder, noe som 
innebærer en materiell endring. I høringsnotatet er kun utviding av stykningsdeler omtalt 
når det gjelder endringer i ordningen. Punkt 3-1-1 femte ledd er ikke omtalt, og det fremgår 
heller ikke av protokoller der spesialmarkeder har blitt behandlet, at Omsetningsrådet 
ønsker en materiell endring av punktet.  
 
Landbruksdirektoratet finner ingen tegn til at punkt 3-1-1 femte ledd tredje setning ble 
endret på annet grunnlag enn at spesialmarkeder var foreslått fjernet fra retningslinjene, 
og det er direktoratets oppfatning at bestemmelsen skulle vært endret tilbake til 
opprinnelig formulering da det ble vedtatt at spesialmarkeder på kjøtt fortsatt skulle 
hjemles i retningslinjene.  
 
Det er med andre ord etter Landbruksdirektoratets skjønn ikke noe som tyder på at 
Omsetningsrådet ønsket noen endring på dette punkt. Den vedtatte retningslinjen fra 
møtet 22. juni 2020 mener vi derfor gir et feilaktig inntrykk av hva rådet hadde ment å 
regulere. Siden en feilaktig formulering i retninglinjene kunne få rettsvirkninger var det 
nødvendig å rette feilen umiddelbart, dette skjedde 1. juli 2020. Landbruksdirektoratet har 
lagt til grunn at det ikke er nødvendig med et eget vedtak om dette i rådet. Forholdet må 
likevel rettes i Omsetningrådets protokoller.  
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Saksnr.: 
074/20 

Sektor: 
Alle 

Styre/råd:  
OR 

Behandling: 
25.08.2020 

Tittel: 
Utsettelse av fagtur - møtedato i september 

Saksnr.: 
19/2373-4 

 
 
Beskrivelse 
I møte den 20.mai, sak 43/20, ble dato for fagtur inkl. møte fastsatt til 24-25. september 
2020. 
 
Med utgangspunktet i dette vedtaket og smittesituasjonen, slik den var på møtetidspunktet 
22. juni, startet sekretariatet planleggingen av tur til Follo og «gamle Østfold». Fredag 14. 
august, besluttet leder og sekretariat at det ikke var forsvarlig å gjennomføre turen.  
 
Mandag 17. august ble det sendt ut e-post til rådsmedlemmene med beskjed om utsettelse. 
Rådet ble samtidig bedt om å holde av begge dagene inntil møtet den 25. august var 
avholdt.  
 
Møte i september kan gjennomføres som ordinært møte på en dag. Tillater 
smittesituasjonen det, så avholdes det som fysisk møte. Hvis ikke kan møtet avholdes på 
Teams. 
 
Hjemmel 
 
Forutsetninger 
 
Vedlegg 
  
Forslag til vedtak 
Dato for neste møte settes til 25. september. 
 
Møtebehandling 
Leder Bjørg Tørresdal foreslo at møtestart settes til kl. 08:00.  
Med dette ble saken enstemmig vedtatt i samsvar med innstilling. 

 
Vedtak 
 
Dato for neste møte settes til 25. september kl. 08:00.  

 
 
 


