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Høring av endringer i retningslinjer for markedsregulering av kjøtt
I Omsetningsrådets møte 12.12.2014 fikk Landbruksdirektoratet i oppdrag å sende forslag
til endringer av Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt på høring.
Høringen sendes spesifikt til de aktører som er representert i Omsetningsrådet. I tillegg
ligger høringen åpent på direktoratets hjemmeside som gir alle adgang til å avgi
høringsuttalelse.
Høringsfristen settes til 6 uker. Høringssvar sendes Landbruksdirektoratet innen
mandag 09.02.2015
Bakgrunn
I jordbruksoppgjøret for 2013 ble sau tatt inn i volummodellen sammen med lam, jf. Prop.
164 S (2012-2013). Etter avtaleteksten medfører dette adgang til å gjennomføre
markedsregulering for både sau og lam finansiert av omsetningsavgiften.
Siden 01.01.2009 hadde det ikke vært anledning til å gjennomføre markedsregulerende
tiltak for sau, purke og rånekjøtt finansiert med omsetningsavgift, jf. St.prp.nr 69 (20072008). Retningslinjer for markedsregulering av kjøtt inneholder i § 5 bestemmelser om
hvilke kvaliteter og sorteringer som skal regnes som reguleringsvare. Endringen fra
01.01.2009 medførte at kvaliteter og sorteringer for nevnte dyreslag ble tatt ut av
retningslinjene.
Ved endringen i 2013 skulle varesorteringer for sau/lam vært tatt inn igjen, men dette ble
ved en inkurie ikke gjort. Denne høringen omfatter kun endringer i hva som skal regnes
som reguleringsvare som følge av at sau/lam ble tatt inn i volummodellen fra 01.07.2013.
Endringsforslag
I jordbruksoppgjøret for 2013 ble det ikke gitt noen føringer i avtaleteksten for hvordan
markedsreguleringen skulle gjennomføres utover at det medførte adgang til å gjennomføre
markedsregulering for både sau og lam finansiert av omsetningsavgiften.
Det ble heller ikke gjort endringer i definisjonen av representantvare for gruppen sau/lam.
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Det innebærer at representantvaren for gruppen fortsatt kun er lam. Dette var også tilfelle
før sau ble fjernet fra markedsreguleringa fra 01.01.2009.
I høringsforslaget er de samme kvaliteter og sorteringer som var med før 2009 nå tatt inn
igjen i § 5, med unntak av kategorien "mellomlam", som ikke lenger er i bruk.
Dette gir følgende oversikt for reguleringsvare på kjøtt i retningslinjenes § 5:
§ 5 Reguleringsvare
§ 5.-1 Helt slakt
Dyreslag
Ung okse, kvige og kastrat
Ung ku
Ku
Kalv over 90 kg
Lam
Økologisk lam
Sau/ung sau
Økologisk sau/ung sau
Gris

Klasse
P (ikke P-) og bedre
P (ikke P-) og bedre
P (ikke P-) og bedre
O- og bedre
P (ikke P-) og bedre
P (ikke P-) og bedre
P (ikke P-) og bedre
P (ikke P-) og bedre
U og bedre

Fettgruppe
1,1+,2-,2,2+,3-,3 og 3+
1 og høyere
1 og høyere
1,1+,2-,2,2+,3-,3 og 3+
1,1+,2-,2,2+,3-,3 og 3+
1,1+,2-,2,2+,3-,3 og 3+
1 og høyere
1 og høyere
Kjøttprosent 50 og høyere

§ 5-2 Skåret vare
Vareslag
Storfekjøttsortering 14%
Skinke m/b
Svinekam m/b
Sideflesk m/b
Svinekjøttsortering 23% (kun fra 1. skjærenivå)
Lammelår m/b
Lammebog m/b
Fårekjøttsortering 20%

Konsekvenser
Endringene denne høringen omfatter skulle vært implementert fra 01.07.2013 og var en
del av endringene etter overgangen til volummodellen for markedsregulering av sau/lam.
Endringene som denne høringen omfatter har beskjedne økonomiske og administrative
konsekvenser.
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Høringsinstanser
Høringsforslaget er sendt spesifikt til de aktører som er representert i Omsetningsrådet, jf.
oversikt bakerst i dette brevet. I tillegg ligger høringen åpent på direktoratets hjemmeside.

Med hilsen
for Landbruksdirektoratet
Sigurd Lars Aspesletten
Fungerende seksjonssjef

Anders Leine
seniorrådgiver
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