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1. Satser som følger av jordbruksavtalen
1.1

Målpriser for korn

I Jordbruksavtalen 2014 ble målprisene på korn og oljefrø økt med 5 øre per kg.
Målprisendringene er vist i tabellen nedenfor.
Vare

Hvete, matkorn
Rug, matkorn
Bygg, fôrkorn
Havre, fôrkorn
Oljefrø

Målpris 2013–2014
(øre per kg)
293
277
250
228
543

Endring fra
1.juli 2014
(øre per kg)
+5
+5
+5
+5
+5

Målpris 2014–2015
(øre per kg)
298
282
255
233
548

Kontaktperson
Mona Nedberg Østby, mona.nedberg.ostby@slf.dep.no, +47 24 13 12 23
1.2

Prisnedskrivningstilskudd korn

I Jordbruksavtalen 2014 ble prisnedskrivingstilskuddet til korn økt med 5 øre per kg. Satsene
for avtaleåret 2014–2015 er som følger:

Hvete (inkl. spelt), rug, rughvete, bygg, havre
Oljefrø, lupiner og åkerbønner
Fôrerter

Prisnedskrivingstilskudd fra 1. juli 2014,
øre per kg
Konvensjonell vare
Økologisk vare
46,8
143
192
313
85
150

Prisnedskrivingstilskuddet og satsene er nærmere omtalt i rundskriv 2014-17 om
’pristilskudd korn og kraftfôr’. Vi viser også til forskrift 19. desember 2008 nr 1490 om
pristilskudd i landbrukssektoren (pristilskuddsforskriften), og til rundskriv 01/09 om
’kommentarer til generelle bestemmelser i pristilskuddsforskriften og
formidlingsforskriften’.
Kontaktperson
Øyvind Breen, oyvind.breen@slf.dep.no, +47 24 13 10 40
1.3

Matkorntilskudd

Fra og med 1. juli 2013 blir matkorntilskuddet kun gitt til norsk korn. Den gjeldende satsen
videreføres i Jordbruksavtalen 2014.

Matkorntilskudd (norsk matkorn)

2014 og 2015, øre per kg
26
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Matkorntilskuddet er nærmere omtalt i rundskriv 2014-17 om ’pristilskudd korn og kraftfôr’.
Vi viser også til forskrift 19. desember 2008 nr 1490 om pristilskudd i landbrukssektoren
(pristilskuddsforskriften), og til rundskriv 01/09 om ’kommentarer til generelle
bestemmelser i pristilskuddsforskriften og formidlingsforskriften’.
Kontaktperson
Jan Nygaard, jan.nygaard@slf.dep.no, + 47 24 13 11 29
1.4

Frakttilskudd korn og kraftfôr

Satsene for frakttilskudd korn fastsettes i jordbruksavtalen. Satsene for 2014 og 2015 vises i
tabellene under:
Tilskuddssatser for frakt av økologisk korn fra kornprodusent til nærmeste mottaksanlegg
som kan ta imot den aktuelle arten, 2014 og 2015
Sone
0
1
2
3
4
5
6
7
Km
0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 over 140
Sats, kr per tonn
0
13
25
37
48
59
70
81

Tilskuddssatser for frakt av korn fra Oslofjorden til underskuddsområdet. Gjelder også ved
frakt av norskprodusert soyamel til Bergneset i Balsfjord, 2014 og 2015
Korn
Norskprodusert soyamel
Destinasjon
Stavanger/Fiskå
Vaksdal
Florø
Vestnes
Buvika/Trondheim
Steinkjer
Bergneset/Balsfjord

Sats, kr per tonn
121
147
157
151
154
168
190

Sats, kr per tonn

22

Tilskuddssatser for frakt av importert fôrkorn inklusiv durra, mais og soyamel, 2014 og 2015
Fôrkorn, durra og mais
Importert soyamel
Destinasjoner
Vaksdal
Florø
Vestnes
Buvika/Trondheim
Steinkjer
Bergneset/Balsfjord

Sats, kr per tonn
5
12
12
35
51
81

Sats, kr per tonn

22

Frakttilskudd til korn og kraftfôr og satsene er nærmere omtalt i rundskriv 2014-17 om
’pristilskudd korn og kraftfôr’. Vi viser også til forskrift 19. desember 2008 nr 1490 om
pristilskudd i landbrukssektoren (pristilskuddsforskriften), og til rundskriv 01/09 om
’kommentarer til generelle bestemmelser i pristilskuddsforskriften og
formidlingsforskriften’.
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Kontaktperson
Jan Nygaard, jan.nygaard@slf.dep.no, + 47 24 13 11 29
1.5

Forskningsavgift

Omsetter skal betale forskningsavgift i hht. forskrift 6. april 2001 nr 410 om forskningsavgift
på landbruksprodukter. Avgift skal svares av den som første gang mottar varene fra
produsent (§ 5). Avgiften gjelder for hvete, rug, bygg, havre og rughvete, og skal ikke
belastes primærprodusentene. Forskningsavgiften trekkes fra beregnet
prisnedskrivningstilskudd før utbetaling til kornkjøper. For oljevekster, erter, lupiner og
åkerbønner er det ingen avgift.
Forskningsavgiften er 0,35 prosent av kornprisen. Styret for fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter (FFL) har fastsatt forskningsavgiften for 2014-2015 til 0,90 øre per kg.
Avgiften gjelder fra 1. juli 2014, og blir publisert på Statens landbruksforvaltnings
hjemmesider www.slf.dep.no. Avgiften var tidligere 0,88 øre per kg.
Kontaktperson
Kari Kolstad, kari.kolstad@slf.dep.no, +47 24 13 10 69
1.6

Omsetningsavgift

Primærprodusenter som omsetter jordbruksvarer skal betale avgift etter satser gitt i forskrift
29. juni 1999 nr 763 om ’omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift
på mjølk’. I henhold til forskrift 20. desember 1996 nr 1343 om ’innkreving av
omsetningsavgift og overproduksjonsavgift’ § 4, innkreving hos forhandler, første ledd skal
forhandler trekke omsetningsavgift i oppgjøret med produsent. Forhandleren skal holde innkrevd omsetningsavgift regnskapsmessig atskilt fra egne midler 1. Videre skal
omsetningsavgiften synliggjøres i oppgjøret til produsent.
Det skal trekkes omsetningsavgift av alle arter som omsettes gjennom markedsordningen for
korn. Dette gjelder hvete (inkl. spelt), rug, rughvete, bygg, havre, oljevekster, erter, lupiner
og åkerbønner.
Landbruks- og matdepartementet fastsatte 28. juni 2013 maksimalsatsen for
omsetningsavgiften for korn i sesongen 2013–2014 til fem øre per kg. Omsetningsrådets
forslag til sats for kornåret 2014–2015 er også fem øre per kg. Departement har vedtatt å
videreføre maksimalsatsen i samsvar med Omsetningsrådets forslag. I møtet 21. august 2014
vil Omsetningsrådet fastsette endelig sats for omsetningsavgift for kornåret 2014–2015 (1.
juli 2014 - 30. juni 2015). Satsen blir også lagt ut på Statens landbruksforvaltnings
hjemmesider www.slf.dep.no umiddelbart etter møtet. Omsetningsavgiften trekkes fra
beregnet prisnedskrivningstilskudd før utbetaling til kornkjøper.
Kontaktperson
Øyvind Breen, oyvind.breen@slf.dep.no, +47 24 13 10 40

1

Vedtak i Omsetningsrådet 5. desember 2003 sak 20
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Importvernet

Importvernet for korn, mel og kraftfôr administreres etter de prinsipper som er nedfelt i
forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer
(FAT), forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer
(tollkvoteforskriften), forskrift 7. mars 2008 nr. 228 om sikkerhetsmekanisme ved import av
landbruksvarer fra utviklingsland omfattet av ordningen for generelle tollpreferanser
(sikkerhetsmekanismeforskriften) og forskrift 30. juni 2009 nr 954 om omregningsfaktorer
for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og
prisutjevningsbeløp (forskrift om omregningsfaktorer).
2.1

Tollfri import fra verdens fattigste land

Overvåkningsordning
Den norske GSP-ordningen (Generalized System of Preferences) ble etablert i 1971. Fra
2002 har Norge gitt toll- og kvotefri markedsadgang for alle varer fra de minst utviklede
landene (MUL). Fra 1. januar 2008 har også lavinntektsland som ikke er i MUL-gruppen
blitt inkludert i ordningen med toll- og kvotefri markedsadgang for alle varer
(nulltollordningen).
Formålet med ordningen er gjennom økt handel å bidra til at verdens fattigste land blir bedre
integrert i verdensøkonomien. Samtidig er det en forutsetning at den nasjonale
markedsbalansen på korn, mel og kraftfôr kan ivaretas i samsvar med intensjonene i
markedsordningen for korn. For å ta hensyn til forventet import fra nulltolland når det
fastsettes kvoter til nedsatt tollsats for import fra andre land er det fastsatt søknadsfrister for
å søke om GSP-innførselstillatelse. Importøren må fremlegge gyldig GSP-innførselstillatelse
for å få tollfritak ved import. Statens landbruksforvaltning (SLF) utsteder slike tillatelser
etter søknad. Sikkerhetsmekanismeforskriften § 3 regulerer utstedelse av GSPinnførselstillatelser for korn, mel og kraftfôr.
SLF har fastsatt følgende søknadsfrister for GSP-innførselstillatelser i kornkvoteåret 2014–
2015:
• 15. juli 2014 for gyldighetsperioden 1. august til 7. november
• 21. oktober 2014 for gyldighetsperioden 8. november til 24. april
• 11. april 2015 for gyldighetsperioden 25. april til 31. juli
Kontaktperson
Aslak Berg, aslak.berg@slf.dep.no, +24 13 12 16
2.2

Tollnedsettelser innenfor fastsatte kvoter

Hovedprinsipper for administrering av importkvoter for korn
Administreringen av importkvoter for korn til mat, råvarer til kraftfôr og oljefrø følger
bestemmelsene i § 22 i FAT og bestemmelsene i kapittel III i tollkvoteforskriften.
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SLF fastsetter én felles kvote for alt matkorn, én felles kvote for karbohydratråvarer til
kraftfôr og én felles kvote for oljefrø. Varespekter innenfor kvotene fremgår av vedlegg 7 til
FAT og vedlegg 1 til tollkvoteforskriften. Kvotene fastsettes på grunnlag av prognoser fra
markedsregulator Norske Felleskjøp for norsk produksjon og forbruk, samtidig som det tas
hensyn til forventet import av korn, mel og kraftfôr innenfor nulltollordningen.
Alle tre kvotene fordeles ved auksjon. Kvotene for matkorn og karbohydratråvarer til
kraftfôr fordeles på tre ulike tidspunkt; august, november og mai, mens kvoten for oljefrø
fordeles i to deler; august og november. Auksjonsgjennomføringen er regulert i
tollkvoteforskriftens kapittel III. Ytterligere informasjon ligger på SLFs nettsider
www.slf.dep.no, blant annet:
•
•
•
•

oppdatert oversikt og tidsplan for kvoter som auksjoneres (auksjonsplan)
registreringsskjema for deltakelse på auksjon (Søknad om tollkvote)
veiledning i bruk av auksjonssystemet
kvotestørrelser og tollsatser

Følgende hendelser kan utløse ekstrakvoter:
a) Markedspris noteres over øvre prisgrense i to uker.
b) Markedsprisen, som gjennomsnitt for året, kan ikke holdes på nivå med målpris.
c) Det er fare for alvorlige markedsforstyrrelser.
Slike ekstrakvoter tildeles uavhengig av de ordinære tildelingspunktene.
Kvotene som fordeles er gyldige fra 1. september til og med 31. august påfølgende år.
Etter at auksjonsbeløpet er innbetalt, kan importøren få utstedt en importtillatelse for
tollkvoter (ITT) med nedsatt tollsats. Importøren må gi skriftlig tilbakemelding om hvordan
kvoten ønskes disponert (f. eks. 10 tonn durumhvete, 60 tonn mathvete og 20 tonn matrug)
før SLF utsteder ITTer. Dersom tillatelsen ikke er fullt benyttet innenfor tillatelsens
gyldighetsperiode (med fast toll), skal SLF ha beskjed om hvilket kvantum som er importert
på tillatelsen. Eventuell restmengde kan tilbakeføres til tilgjengelig kvote.
Kvotene er omsettelige. Ved salg av tildelt kvote, skal selger skriftlig informere SLF.
Kjøperen av kvoten må søke for å få utstedt ITT på lik linje med de som har deltatt på
auksjon.
SLF fastsetter tollsatsene innenfor kvotene for tre måneder om gangen. Tollsatsene fastsettes
med virkning fra 1. september, 1. desember, 1. mars og 1. juni. Tollnivået fastsettes slik at
prisen inkludert toll på importvaren skal bli opp mot norsk engrospris. SLF legger til grunn
at verdensmarkedsprisen som hovedregel må endres mer enn to prosent i forhold til
gjeldende tollgrunnlag, for at den nye verdensmarkedsprisen skal legges til grunn ved
beregning av tollsats. Ved import fra ordinære GSP-land gis tollpreferanse på 20 prosent i
forhold til import fra andre land, i form av en tollreduksjon på tollsatsen innenfor kvotene.
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Modell for fastsettelse av tollsatser innenfor kvotene for varer med målpris
I de tilfeller hvor det i jordbruksavtalen er avtalt målpriser, benytter SLF disse ved
fastsettelse av tollsatser innenfor kvotene. Dersom det er innført styringspris, vil imidlertid
styringsprisen være gjeldende i stedet for målpris. Målprisene for avtaleåret 2014–2015 er
omtalt under punkt 1.1.
For perioden juni–august brukes et vektet gjennomsnitt av gammel og ny målpris som
referansepris, slik at gammel målpris blir vektet med én tredjedel og ny målpris med to
tredjedeler.
For varene som har målpris fastsettes tollsatsen i henhold til Formel 1:
Formel 1 Modell for beregning av tollsatser innenfor kvotene for varer med målpris
Målpris 2
Prisnedskriving 3
Kostnader til omsetning av norsk korn 4
Beregnet norsk engrospris
Verdensmarkedspris, cif. Stavanger 5
Tollsats

+
=
=

Modell for fastsettelse av tollsatser innenfor kvotene for varer som ikke er omfattet av
jordbruksavtalens målprissystem
Vi viser til forskrift om omregningsfaktorer, hvor det er fastsatt omregningsfaktorer for:
•
•
•

varer som inngår i kvotene for matkorn, karbohydratråvarer til kraftfôr og oljefrø
fettråvarer til kraftfôr
proteinråvarer til kraftfôr

For varer som kan importeres innenfor kvotene, men som ikke er omfattet av
jordbruksavtalens målprissystem, fastsettes tollsatsen i henhold til Formel 2:

2

Ved fastsettelse av tollsats for mathvete legges målpris på mathvete pluss tillegg for klasse 1 og maksimalt
proteintillegg til grunn som norsk pris.
3 Jf. 1.2
4
Kostnader til omsetning av norsk korn er fastsatt til 130 kroner per tonn i tollkalkylen.
5
Den benyttede verdensmarkedsprisen skal være representativ for de varer som faktisk blir eksportert til
Norge.
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Formel 2 Modell for beregning av tollsatser innenfor kvotene for varer som ikke har en målpris
+
=
*
=
=

Målpris (mathvete, bygg eller rapsfrø) 6
Prisnedskriving
Kostnader til omsetning av norsk korn 7
Beregnet norsk engrospris (mathvete eller bygg)
Omregningsfaktor i henhold til forskrift (i forhold til målprisvaren) 8
Referansepris
Verdensmarkedspris, cif. Stavanger 9
Tollsats

For enkelte varer settes tollsatsen lik tollsatsen på andre varer. Dette gjelder:
•
•
•
•
•

Annet matkorn (varenumre 10.08.4000, 10.08.5000, 10.08.6000 og 10.08.9000 i
tolltariffen), hvor tollsatsen settes lik tollsatsen for mathvete
Annen melasse (varenummer 17.03.9010 i tolltariffen), hvor tollsatsen settes lik
tollsatsen for rørmelasse
Kli av mais (varenummer 23.02.1010 i tolltariffen), hvor tollsatsen settes lik
tollsatsen for maisgrits
Kli av ris (varenummer 23.02.2010 i tolltariffen), hvor tollsatsen settes lik tollsatsen
for hvetekli
Kli av annet korn (varenummer 23.02.4000 i tolltariffen), hvor tollsatsen settes lik
tollsatsen for hvetekli

Kontaktperson
Aslak Berg, aslak.berg@slf.dep.no, +24 13 12 16
2.3

Generelle tollnedsettelser

Hovedprinsipper for administrering av matmel, proteinråvarer og fett til kraftfôr
Administreringen av generelle tollnedsettelser for matmel, proteinråvarer og fett til kraftfôr
følger bestemmelsene i § 21 i FAT.
SLF fastsetter generelle tollnedsettelser for matmel, proteinråvarer og fett for én måned om
gangen, og tollsatsene har virkning fra den første i hver måned. Tollsatsene endres oftere ved
fare for alvorlige markedsforstyrrelser. For proteinråvarer og fett legger SLF til grunn at
verdensmarkedsprisen som hovedregel må endres mer enn to prosent i forhold til gjeldende
tollgrunnlag, for at den nye verdensmarkedsprisen skal legges til grunn ved beregning av
tollsats. Ved import fra ordinære GSP-land gis tollpreferanse på 10 prosent i forhold til
import fra andre land.

6

Dersom det er innført styringspris, vil styringsprisen være gjeldende i stedet for målpris
Kostnader til omsetning av norsk korn er fastsatt til 130 kroner per tonn i tollkalkylen.
8
Jf. forskrift om omregningsfaktorer
9
Den benyttede verdensmarkedsprisen skal være representativ for de varer som faktisk blir eksportert til
Norge.
7
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Matmel
SLF viderefører administreringen av tollsatsene for ulike typer mel til 1,96 kroner per kg for
kommende sesong. Tollsatsen kan imidlertid endres dersom det oppstår alvorlige
markedsforstyrrelser.
Proteinråvarer
Referansepriser for proteinråvarer fastsettes på bakgrunn av varens innhold av protein.
Sammenligningsgrunnlaget er beregnet engrospris for bygg med 10 prosent protein og
referansepris for soyamel med 46 prosent protein. Ved interpolering mellom beregnet
engrospris for bygg og soyamel, får vi følgende formel for beregning av referansepriser for
proteinråvarer (kroner per tonn) 10:
Referansepris ≈ 1 751 + (”% protein” * 46,06)
Referanseprisen for soyamel fremgår indirekte av jordbruksavtalen, og er 3 870 kroner per
tonn.
Tollsatsene på import av proteinråvarene vil bli fastsatt i henhold til Formel 3:
Formel 3 Modell for beregning av tollsatser for proteinråvarer
=
/
=

Referansepris
Verdensmarkedspris, cif. Stavanger
Differanse
0,9 (tollsatsen skal settes slik at varer importeres fra GPS-land til referansepris)
Tollsats

Tollsatsene blir fastsatt slik at det skal være mulig å importere varene fra GSP-land til en pris
som tilsvarer referansepris. Ved import av proteinråvarer til kraftfôr fra GSP-land, gis det
generelt 10 prosent tollreduksjon av gjeldende (ordinære) tollsats. Som følge av endringer i
GSP-systemet fra 1. januar 2014, gis det 20 prosent tollreduksjon for soyamel.
Endringene i referanseprisene for proteinråvarer trer i kraft fra 1. juli 2014.
Norsk produksjon av GMO-fritt soyamel
Både ved beregning av prisutjevningsbeløp på norsk soyamel og tollsats for import fra
verdensmarkedet, tar SLF utgangspunkt i verdensmarkedsprisen på ordinært soyamel
(genmodifisert). Prisen korrigeres så for kostnader for GMO-fri vare, før vi beregner
prisutjevningsbeløp og tollsats. Ved fastsettelse av prisutjevningsbeløp for soyamel, legges
kostnaden knyttet til GMO-frihet basert på Denofas faktiske kostnader for sitt GMOprogram til grunn. 11 Ved fastsettelse av tollsats benytter vi verdensmarkedets premie for
GMO-fritt soyamel. 12 Differansen mellom norsk engrospris og verdensmarkedspris inkludert
GMO-kostnader, blir prisutjevningsbeløp og tollsats. Modellen innebærer en viss
10

For ytterligere informasjon viser vi til vårt rundskriv nr. 33/2005 av 22. juni 2005 om importvernet for korn,
mel og kraftfôrråvarer
11
Kostnader knyttet til produksjon av GMO-fri vare i Norge er i sesongen 2014–2015 satt til 840 kr/tonn, jf.
tabell under.
12
Verdensmarkedets premie på GMO-fritt soyamel er i 2014–2015 satt til 707 kr/tonn, jf. tabell under.
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kompensasjon for Denofa og deres GMO-frie program, noe som anses som et viktig bidrag
til å opprettholde Norge som et GMO-fritt område.
SLF har vedtatt modellen som er gjengitt i tabellene under for fastsettelse av tollsats og
prisutjevningsbeløp for soyamel. Da modellen følger brasiliansk sesong, vil ny modell bli
fastsatt med gyldighet f.o.m. 1. mars 2015 for sesongen 2015–2016.
For sesongen 2014–2015 gjelder følgende rammebetingelser for soyamel:
Pris på soyamel ekskl. GMO- og andre kostnader, CIF-Stavanger (kroner per tonn)
Soyamel, tysk LowPro (46% prot. 88% tørrstoff)
+ Tillegg for hygiene og kvalitet
+ Tillegg for nedtørking
+ Frakt

280
50
150

= Cif-Stavanger ekskl. norske merkostnader og GMO-premie

Beregning av norsk merkostnad for soyamel (kroner per tonn)
GMO-premie på soyabønner (USD 88,34 per tonn) 13- omregnet til melbasis
+ Ekstrakostnader som følge av sporbarhetsprogrammet
= Norsk GMO-premie (melbasis)

14

707
12
719

Sammenstilling av GMO- og andre kostnader i 2014–2015-sesongen (kroner per tonn)
Kostnadstype for GMO-fritt soyamel
Norskprodusert
Varekostnad
+ Andre kostnader (økt KPI 2,0 %)
Totalt

15

719
120
840

Importert
Varekostnad (USD 115 per tonn)

719

Differanse

121

Fett til kraftfôr
SLF fastsetter referansepriser for fett til kraftfôr ved en omregningsfaktor med utgangspunkt
i engrosprisen på bygg. Formel 4 viser modellen for beregning av tollsats:

13

Dollarkursen som er lagt til grunn for sesongen 2014–2015 er gjennomsnittet for uke seks: 6,25 NOK/USD.
Gitt 78 % utnyttelsesgrad
15
Avrundede tall
14
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Formel 4 Modell for beregning av tollsatser for fett til kraftfôr
Målpris bygg 16
Omregningsfaktor i henhold til forskrift
Referansepris
Verdensmarkedspris, cif. Stavanger
Tollsats

*
=
=

Statens landbruksforvaltning følger utviklingen i markedet for fôrfett. Dersom
administreringen medfører problemer med avsetning av norskproduserte fôrmidler, vil
dagens administrering endres.
Kontaktperson
Aslak Berg, aslak.berg@slf.dep.no, +47 24 13 12 16
2.4

Individuelle tollnedsettelser

I henhold til § 15 i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer, kan det
innrømmes tollnedsettelse for import av:
1. fiskefôr og råvarer til fiskefôr
2. mineral- og vitamintilskuddsandelen ved import av dyrefôr under kapittel 23.09 i
tolltariffen dersom mineral og vitamintilskuddsandelen overstiger 10 %
3. råvarer til produksjon av fôr til kjæledyr og ferdigfôr til kjæledyr når slikt fôr ikke
har eget varenummer i tolltariffen
4. fôr til brevduer og villfugler
5. marine råvarer til pelsdyrfôr
Søknadsskjema om informasjon om administrative tollnedsettelser er tilgjengelig på SLFs
nettsider, www.slf.dep.no.
Kontaktpersoner
Janna Bitnes, janna.bitnes@slf.dep.no, +47 24 12 11 93
Elin Hoel, elin.hoel@slf.dep.no, + 47 24 13 11 43
Åsne Refsdal, asne.refsdal@slf.dep.no, + 47 24 13 10 41
2.5

Generell informasjon

Tollsatser innenfor kvotene, kvotestørrelser og generelt nedsatte tollsatser vil bli kunngjort
på SLFs nettsider www.slf.dep.no.
Statens landbruksforvaltnings webløsning forenkler søknader om import,
søknadsbehandlingen og informasjon for den enkelte importør. For å bruke tjenesten må du
registrere deg som bruker i den offentlige portalen Altinn. Du må også ha rollen
«Primærnæring og næringsmidler» for en organisasjon eller bedrift.
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Dersom det er innført styringspris, vil styringsprisen være gjeldende i stedet for målpris
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Her kan importører:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

søke om tollnedsettelse/melde inn råvaredeklarasjon for industrielt bearbeidede
jordbruksvarer
søke om deltakelse i auksjon
søke om uttak av tollkvote
melde inn salg av tollkvote
søke om anvendelseserklæring etter ”Forskrift om innførselstillatelse av visse
produkter som kan anvendes til kraftfôr i husdyrproduksjonen”
få tilgang til tollsatskalkulator for simulering/beregning av nedsatt tollsats
gjenbruke tidligere søknader
få oversikt over alle søknader som er sendt inn elektronisk, samt status på saken
få oversikt over egne importkvoter
få svar fra SLF via det elektroniske systemet
oppnå kortere saksbehandlingstid

Fastsettelse av prisutjevningsbeløp

Formålet med prisutjevning på kraftfôr er å medvirke til likeverdige priser på korn og andre
råvarer som anvendes i fremstilling av kraftfôr. Ordningen er fastsatt i forskrift 19. desember
2008 nr 1492 om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr (PUB-forskriften).
3.1

Fastsettelse av prisutjevningsbeløp for RÅK-varer 17

RÅK-ordningen er innført for å gi norsk næringsmiddelindustri like konkurransevilkår som
sine europeiske konkurrenter. Varer innenfor vareomfanget i RÅK er i utgangspunktet
næringsmidler til mennesker. I enkelte tilfeller har kraftfôrindustrien importert RÅK-varer til
bruk i kraftfôr. SLF har derfor vedtatt, i medhold av § 1 i PUB-forskriften, sammenholdt
med § 2, at virksomhetene skal svare prisutjevningsbeløp til SLF for RÅK-varer som
benyttes i produksjon av avgiftsbelagt husdyrfôr. Dersom RÅK-varer blir importerte til bruk
i kraftfôr, skal både kvantum og importpris rapporteres til SLF.
Vi viser til vårt rundskriv nr. 12/2006 om ’prisutjevningsbeløp på kraftfôr – mars 2006’,
hvor vedtaket om å ilegge prisutjevningsbeløp for RÅK-varer ble fattet.
Kontaktperson
Hege Heiberg, hege.heiberg@slf.dep.no, +47 24 13 11 48
3.2

Fastsettelse av prisutjevningsbeløp for andre varer

SLF fastsetter prisutjevningsbeløp for soyamel, erteprotein, ertestivelse, erteskall, erteavsikt
og fiskemel til bruk i avgiftsbelagt kraftfôr. SLF fastsetter hvilke varer det skal betales
prisutjevningsbeløp for. Det er en kontinuerlig vurdering hvorvidt det skal ilegges
17

RÅK-varer (råvarepriskompensasjon) er en betegnelse på varer som er omfattet av Protokoll 3 tabell 1 til
EØS-avtalen
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prisutjevningsbeløp på andre varer. Prisutjevningsbeløpet fastsettes for én måned av gangen,
og satsen publiseres på SLFs nettsider www.slf.dep.no.
Prisutjevningsbeløpet fastsettes etter formel 5:
Formel 5 Modell for beregning av prisutjevningsbeløp
=

Referansepris 18
Verdensmarkedspris, cif. Stavanger 19
Prisutjevningsbeløp

Kontaktperson
Hege Heiberg, hege.heiberg@slf.dep.no, +47 24 13 11 48

Med hilsen
for Statens landbruksforvaltning

Harald Moksnes Weie
seksjonssjef
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Aslak Berg
rådgiver

For soyamel, erteprotein og fiskemel fastsettes referanseprisen etter samme fremgangsmåte som ved de
generelle tollnedsettelsene, jf. 2.3. For ertestivelse, erteskall og erteavsikt fastsettes referanseprisene etter
Formel 2.
19
For soyamel gjelder CIF Stavanger inkludert GMO- og andre kostnader ved produksjon av GMO-fritt
soyamel i Norge, jf.2.3. For erteavsikt er verdensmarkedsprisen utledet fra verdensmarkedsprisen på erter og
forholdet mellom omregningsfaktorene for erteavsikt og erter. For øvrige avgiftspliktige varer legges
importpris basert på relevante markeder til grunn.

