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Fastsettelse av endring i forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede
jordbruksvarer for 2018
Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt nye tilskuddssatser i forskrift om
råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer (RÅK-tilskuddsforskriften), se
vedlegg 1. Endringene trer i kraft 1. januar 2018. Vi ber om at Landbruksdirektoratet
informerer berørte aktører om endringene på en hensiktsmessig måte.
Departementets forslag til nye tilskuddssatser ble presentert i høringsnotat utsendt
29. november 2017. Høringsmøte ble avholdt 5. desember. På høringsmøtet deltok
Norges Bondelag, Hoff SA, NHO Mat og Drikke, Orkla, TINE, Norsk Landbrukssamvirke
og Landbruksdirektoratet.
Millba AS deltok ikke i møtet, men hadde sendt inn skriftlig innspill i forkant.
Valuta
Ved fastsettelsen av tilskuddssatser for 2017 ble det lagt til grunn en valutakurs på 9,08
EURNOK. Den faktiske gjennomsnittskursen for 2017 var pr. 1. desember 9,29 EURNOK.
Kursene regnes som et vektet snitt mellom gjennomsnittskurs for året, og forventet kurs
fremover. Til grunn for fastsetting av de nye satsene for prisnedskriving og
eksportrestitusjon for 2018, legges følgende valutakurser: 9,06 EURNOK og 7,82
USDNOK.
Meieriråvarer
De internasjonale prisene på meieriråvarer har økt for de fleste kvaliteter gjennom 2017.
Unntaket er skummetmelkpulver, der prisene mer eller mindre har vært lave gjennom hele
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året. Det er forventet at prisene fremover vil stabilisere seg som følge av god etterspørsel.
I høringsnotatet er det foreslått reduksjon i satsene for helmelkpulver, melkepulver og ost,
mens det er foreslått en økning i satsen for skummetmelkpulver.
Den internasjonale prisen på smør falt kraftig de siste ukene inn mot høringsmøtet. For
denne råvaren ble det derfor foreslått å legge til grunn priser fra uke 42-45 og ikke fra
månedene juni til august, som for de andre meieriråvarene. Satsen for smør ble foreslått
videreført som 0 kr/kg.
Orkla har i etterkant av høringsmøtet kommet med et skriftlig innspill vedrørende
internasjonal pris på helmelkpulver og satsene på melkepulver 20 %. Orkla mener at
referanseperioden Landbruksdirektoratet har valgt som grunnlag for internasjonal pris på
melkepulver (juni-august 2017), gir for høy internasjonal pris sammenlignet med det som
er reelt. For råvaren smør har Landbruksdirektoratet valgt en annen referanseperiode, og
Orkla ser ingen grunn til at den samme perioden ikke skal velges også for melkepulver.
Departementet vil her først vise til at ved utarbeiding av høringsforslaget til nye satser i
RÅK-ordningen, danner alltid meieriprisen for månedene juni-august utgangspunkt for
vurderingen. Denne referanseperioden kan imidlertid fravikes dersom utviklingen i det
europeiske markedet for meieriråvarer skulle tilsi det. Dette har som nevnt blitt gjort for
råvaren smør i år, der den internasjonale prisen falt svært mye i forkant av høringen. En
endring i prisgrunnlaget for smør legger i utgangspunktet ikke føringer for prisgrunnlaget
på andre meieriråvarer, dette vil måtte følge av en selvstendig vurdering av
markedssituasjonen for den enkelte råvare.
Landbruksdirektoratet viser til at kildene for prisutvikling for helmelkpulver internasjonalt er
sprikende. Det fortsatt høye prisnivået for smør kan føre til at europeisk meieriindustri vil
kunne velge å prioritere bruk av melkefett til smør fremfor å produsere helmelkpulver.
Direktoratet forventer derfor ikke videre fall i den internasjonale prisen på helmelkpulver,
men mener satsen bør heves noe sammenlignet med høringsnotatet på grunn av senere
tids prisnedgang.
Departementet har på bakgrunn av dette valgt å øke satsene for helmelkpulver 28 % og
melkepulver 20 %. Tilskuddssatsene fastsettes til henholdsvid 4,20 kr/kg og 4,50 kr/kg for
melkepulver 20 %.
For andre meieriråvarer fastsettes tilskuddssatsene som foreslått i høringsnotatet.
Kjøttråvarer
Prisene som legges til grunn for kjøttsorteringene, hentes inn hos aktører som er i det
internasjonale markedet som kjøpere, og som derfor får tilgang til internasjonale priser.
Internasjonale priser for samtlige kjøttkvaliteter har økt gjennom 2017, og både for
fårekjøttsortering og svinekjøttsortering ble satsen foreslått satt til 0 kr/kg.
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På høringsmøtet var ingen kommentarer til satsforslagene for kjøttråvarer. Departementet
har fastsatt de samme satsene som foreslått i høringsnotatet.
Eggråvarer
Det har vært en stor prisøkning internasjonalt på råvarer av egg siden forrige
satsfastsettelse. Prisene har økt i hele perioden, og denne trenden fortsetter.
Hovedårsaken til de økte prisene internasjonalt er eggskandalen i Nederland i sommer,
hvor det ble gjort funn av insektmiddelet fipronil i egg. Nederland er Europas største
eksportør av egg og en slik hendelse der flere millioner egg trekkes tilbake fra markedet,
påvirker prisnivået internasjonalt.
Millba AS hadde i forkant av høringsmøtet sendt skriftlig innspill vedrørende
prisutviklingen på egg. Bedriften viser her til at det er ventet at markedssituasjonen for egg
vil gå tilbake til normalen tidlig i 2018, og at prisene dermed vil falle tilbake til normale
nivåer. Dette synet ble også støttet av deltagerne i høringsmøtet.
Landbruksdirektoratet er enig i industriens vurdering om at dagens prisnivå sannsynligvis
ikke vil være representativt for prisene i 2018. Direktoratet viser imidlertid til at
prisgrunnlaget som ligger til grunn for satsene, tar hensyn til dette. Grunnlaget for
internasjonal pris er fra september, og internasjonal pris har økt betydelig siden da. Inn
mot høringsmøtet var det ingen observasjoner av synkende europeiske priser. Foreslåtte
satser gir derfor et godt bilde på forventet konkurransesituasjon i 2018.
Departementet har på grunnlag av dette fastsatt tilskuddssatsene som foreslått i
høringsnotatet.
Potetråvarer
Internasjonale priser på potetråvarer har vært stabile i 2017. Prisen på norske råvarer har
økt som følge av jordbruksoppgjøret. På høringsmøtet spurte HOFF SA hvorfor satsen på
glukose og stivelse utviklet seg forskjellig. Glukose er et videreforedlet produkt av stivelse,
og satsendringen burde derfor være tilnærmet lik.
Direktoratet viste til at dette var grunnet ulik prisutvikling for råvarene internasjonalt. Priser
for import av råvarene ligger til grunn for internasjonale priser, og utviklingen av disse er
kontrollert mot priser i Mintecs prisdatabase (Datagain).
Departementet har fastsatt satsene som foreslått i høringsnotatet.
Vareomfang
Departementet hadde i høringsnotatet foreslått at varene som i dag kun mottar
eksportrestitusjon på varenummer 19.05.9092, også skal motta prisnedskrivning i
fremtiden. Per i dag er det kun langtidsholdbar pai som er berettiget prisnedskrivning på
dette varenummeret. Departementet mente denne korreksjonen ville bidra til å gjøre
vareomfanget mer helhetlig og videre innebære en forenkling av regelverket.
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Dette gjennomføres som foreslått i høringsnotatet.

Med hilsen

Henrik Einevoll (e.f.)
avdelingsdirektør
Sigurd Siem
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Forskrift om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer
Vedlegg 1: Råvarer omfattet av forskriften
Kolonnen « XR-sats når utbetalt PNS » benyttes når det utbetales både XR og PNS for ferdigvaren. Kolonnen « XR-sats
når ikke utbetalt PNS » benyttes når det ikke utbetales PNS for ferdigvaren.

1100 Helmelk flytende

XR-sats
XR-sats når
når
ikke utbetalt
utbetalt
PNS (kr/kg)
PNS (kr/kg)
1,60
1,41
1,84

1200 Skummet melk flytende

2,00

1,10

1,37

1300 Yoghurt

4,10

0,00

2,20

1500 Kondensert melk fet

1,10

4,96

6,06

1550 Kondensert melk mager

3,10

4,76

6,09

1600 Helmelkpulver 28 %

4,20

12,01

16,21

1601 Helmelkpulver 28 % til iskrem

0,00

16,21

16,21

1650 Melkepulver 20 %

4,50

12,01

14,70

1651 Melkepulver 20 % til iskrem

0,00

14,70

14,70

Jordbruksråvare Råvarenr.
Melk

Råvarenavn

1700 Skummetmelkpulver

15,50

12,18

17,75

1701 Skummetmelkpulver til iskrem

0,00

17,75

17,75

1750 Yoghurtpulver

0,00

17,75

17,75

1800 Kjernemelkpulver

-

15,37

15,37

2100 Fløte

4,70

4,44

5,78

2101 Fløte til iskrem
2300 Rømme

0,00
3,00

2,27
6,73

2,27
8,63

2400 Helmelkpulver 35 %

6,10

10,76

13,87

2440 Fløtepulver 42 %

7,60

7,99

15,59

2450 Fløtepulver 55 %

0,00

10,44

10,44

3200 Mysepulver

6,30

2,98

3,86

3201 Mysepulver til iskrem

0,00

3,86

3,86

5100 Smør1

0,00

0,00

0,00

5101 Smør til iskrem

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13,00

21,32

27,15

5300 Smørolje2
6100 Ost3
6200 Ostepulver
Egg

Korn

-

15,35

15,35

11100 Heleggmasse

6,30

11,99

13,43

11200 Heleggpulver

25,20

58,09

65,52

12100 Eggeplomme konservert

0,00

24,75

24,75

12200 Eggeplommepulver

7,80

68,92

76,72

20300 Bygg

-

0,96

0,96

20400 Havre

-

0,74

0,74

21100 Kli av hvete, rug, bygg og havre

-

3,04
3,04

3,04
3,04

22300 Mel og flak av bygg
22400 Mel, flak og gryn av havre
Potet
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PNS-sats
(kr/kg)

-

3,04

3,04

30100 Poteter

0,00

0,33

0,33

31200 Mel og flak av poteter

8,90

12,01

12,38

32100 Potetstivelse

5,60

-

-

40200 Glukose, glukosesirup (dekstrose)4

3,00

-

-

Kjøtt

1.
2.
3.
4.
5.
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70750 Svinekjøttsortering 23 %

0,00

16,03

16,03

71400 Storfekjøttsortering 14 %

31,80

25,86

31,44

73000 Fårekjøttsortering 25 %
74000 MUK-fjørfe5
74200 Fjørfe, annet enn MUK-fjørfe

0,00
0,00
16,90

0,00
3,68
3,68

0,00
3,68
3,68

PNS gis ikke til råvaren smør med unntak for ferdigvarer tariffert på varenummer ex 19.01.9098
iskremblandinger, glutenfri diettmat, laktoseredusert diettmat, ellers andre produkter til bakeri.
PNS gis ikke til råvaren smørolje med unntak for sjokolade som tarifferes på varenummer 18.06.2090,
18.06.3100, 18.06.3200 eller 18.06.9010.
Gjelder modnet ost til industri.
Gjelder kun våt glukose.
MUK-fjørfe: Maskinelt utbeinet kjøtt av fjørfe.

