Retningslinjer for eksport av ost med støtte
Fastsatt av Landbruksdirektoratet¹ den 22.12.2011 med hjemmel i forskrift om prisutjevningsordningen for melk
av 29.06.2007 nr. 832 § 6. Endret 18. mars 2016, endringene trer i kraft straks.
¹Bestemt av Statens landbruksforvaltning som 1.juli 2014 endret navn til Landbruksdirektoratet.

§ 1. Søknad
Meieriselskaper i prisutjevningsordningen for melk (prisutjevningsordningen) som ønsker å
eksportere ost med støtte, må sende skriftlig søknad med prognose for forventet eksport i
søknadsåret til Landbruksdirektoratet innen 15. januar i det kalenderåret søknaden gjelder for.
Landbruksdirektoratet kan be om ytterligere dokumentasjon som underbygger prognosen. Ved
mangelfull dokumentasjon kan Landbruksdirektoratet foreta en skjønnsmessig avkorting i tildelt
kvote.
§ 1a¹ Vilkår
Det er ikke tillatt å eksportere ost med støtte til minst utviklede land eller til nye markeder. Det er
heller ikke tillatt å eksportere nye produkter med støtte.
¹Se WTOs ministererklæring vedtatt 19. desember 2015 i Nairobi.

§ 2. Foreløpige kvoter
Den totale kvoten per kalenderår er på 15 929,0 tonn eller 245,8 mill. kroner¹, likevel med den
begrensningen at man forsøker å holde seg under nivået av gjennomsnittlig eksportstøtte gitt de
siste fem årene. Markedsregulator² tildeles 85 prosent av totalkvoten, mens 15 prosent stilles til
rådighet for de øvrige meieriselskapene. Kvoten fordeles med utgangspunkt i prognosene.
Dersom meieriselskaper utenom markedsregulator til sammen prognoserer med en eksport som
overskrider 15 prosent av totalkvoten, tildeles hver av dem en kvote som tilsvarer prognosen
multiplisert med det forholdstallet som gjør at summen av kvotene blir 15 prosent av totalkvoten.
I løpet av februar fatter Landbruksdirektoratet vedtak om foreløpige kvoter som gjelder frem til
revidering per første halvår.
¹Endret etter vedtatt ministererklæring i WTO 19. desember 2015 i Nairobi.
²Definert i forskrift av 22. oktober 2008 nr. 1136 om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer § 2 a.

§ 3. Løpende rapportering
Alle meieriselskaper skal rapportere eksportert kvantum i prisgruppe 12 i prisutjevningsordningen
i tråd med de frister og bestemmelser som gjelder for prisutjevningsordningen.
I tillegg skal markedsregulator sende inn kvartalsrapporter over eksportert kvantum og beregnet
støttebeløp til Landbruksdirektoratet. Kvartalsrapportene skal inkludere en separat oversikt over
eventuell reguleringseksport. Frister for innlevering av kvartalsrapporter er 15. mai for første
kvartal, 15. august for andre kvartal og 15. november for tredje kvartal.
§ 4. Status og revidert prognose
Innen 15. august skal meieriselskapene sende inn oppgave med oversikt over eksportert kvantum
1. halvår og revidert prognose for året sett under ett. Halvårsoppgaven skal være revisorbekreftet,
men revisorbekreftelsen kan ettersendes innen 15. september.
Landbruksdirektoratet kan be om ytterligere dokumentasjon som underbygger den reviderte
prognosen. Ved mangelfull dokumentasjon kan Landbruksdirektoratet foreta en skjønnsmessig
avkorting i tildelt kvote.

§ 5 Endelige kvoter
Den endelige kvotefordelingen for inneværende år baseres på de reviderte prognosene fra
meieriselskapene.
Dersom det i henhold til de reviderte prognosene finnes ledig kvote, fordeles denne til
meieriselskaper som prognoserer med større behov enn det som foreløpig er tildelt.
Dersom markedsregulator prognoserer med å bruke mindre enn 85 prosent av totalkvoten, kan de
øvrige meieriselskapene få tilgang til restkvoten. Dersom øvrige meieriselskaper prognoserer med
å bruke mindre enn 15 prosent av totalkvoten, kan markedsregulator få tilgang til restkvoten.
Dersom det reviderte behovet for kvoter til meieriselskaper utenom markedsregulator er større enn
den ledige kvoten, fordeles den ledige kvoten mellom dem ved at alle prognoseøkningene
multipliseres med det samme forholdstallet.
Landbruksdirektoratet fatter vedtak om endelige kvoter innen 15. september.
§ 6. Årsoppgave
Revisorbekreftet årsoppgave over eksportert kvantum skal sendes til Landbruksdirektoratet innen
15. februar påfølgende år. Markedsregulator skal i tillegg oppgi beregnet støttebeløp.
§ 7. Prognoseavvik og avkorting
Dersom endelig eksportert kvantum avviker vesentlig fra prognosen for det gjeldende året, kan
Landbruksdirektoratet be om en nærmere redegjørelse fra det aktuelle meieriselskapet og
eventuelt foreta avkorting i meieriselskapets kvote for neste år.
§ 8. Ikrafttredelse
Disse retningslinjene trer i kraft 1. januar 2012.

