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1. Satser som følger av Jordbruksavtalen m.m.
1.1

Målpriser for korn

I Jordbruksavtale 2019–2020 er det en økning i målprisene på matkorn på 0,14 kr per kg, og
0,12 kr per kg for fôrkorn og oljefrø. For de varene hvor gjennomsnittlig noteringspris
overgår målprisen, fastsetter Landbruksdirektoratet styringspris i påfølgende avtaleår.
Målpriser og styringspriser for foregående og gjeldende avtaleår er som følger:

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

Målpris 2018–2019
(kr per kg)
3,36
2,93*
2,84
2,58
5,69

Endring fra
1. juli (kr per kg)
0,14
0,14
0,12
0,12
0,12

Målpris 2019–2020
(kr per kg)
3,50
3,08
2,96
2,70
5,81

* Styringspris. Avtalt målpris for matrug i 2018–2019 var 2,94 kr per kg.

Kontaktperson
Trine Thanh Ha, Trine.Thanh.Ha@landbruksdirektoratet.no,+47 78 60 61 04
1.2 Prisnedskrivningstilskudd korn
Prisnedskrivingstilskuddet og satsene er nærmere omtalt i rundskriv 2019-22 om
’pristilskudd korn og kraftfôr’. Vi viser også til forskrift 19. desember 2008 nr 1490 om
pristilskudd i landbrukssektoren (pristilskuddsforskriften).
Kontaktperson
Mari Vengnes, mari.vengnes@landbruksdirektoratet.no, +47 78 60 61 66
1.3 Matkorntilskudd
Matkorntilskuddet er nærmere omtalt i rundskriv 2019-22 om ’pristilskudd korn og kraftfôr’.
Vi viser også til forskrift 19. desember 2008 nr 1490 om pristilskudd i landbrukssektoren
(pristilskuddsforskriften).
Kontaktperson
Ellen Karin Solevåg, ellen.karin.solevag@landbruksdirektoratet.no , +47 78 60 62 54
1.4 Frakttilskudd korn og kraftfôr
Frakttilskudd til korn og kraftfôr og satsene er nærmere omtalt i rundskriv 2019-22 om
’pristilskudd korn og kraftfôr’. Vi viser også til forskrift 19. desember 2008 nr 1490 om
pristilskudd i landbrukssektoren (pristilskuddsforskriften) og forskrift 19. desember 2008 nr
1491 om formidling av pristilskudd i landbrukssektoren (formidlingsforskriften).
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Kontaktperson
Hege Heiberg, hege.heiberg@landbruksdirektoratet.no , +47 78 60 61 26
1.5 Forskningsavgift
Omsetter skal betale forskningsavgift i hht. forskrift 20.desember 2012 nr 1417 med
endringer gjort 17.desember 2017 nr 1719 om forskningsavgift på landbruksprodukter.
Avgiften gjelder for «ethvert norskprodusert og importert landbruksprodukt som nyttes til
ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings-og nytelsesmidler» (jf. forskriftens §
4). Avgiftsplikten omfatter også fôrkorn til husdyr.
Avgift skal svares av den som første gang mottar produktene fra produsent (§ 5). Avgiften
gjelder for hvete, rug, bygg, havre og rughvete, og skal ikke belastes primærprodusentene
med unntak av ved direktesalg fra produsent til forbruker eller detaljist. Forskningsavgiften
trekkes fra beregnet prisnedskrivningstilskudd før utbetaling til kornkjøper.
Landbruksdirektoratet har fastsatt forskningsavgiften for 2019–2020 til 1,04 øre/kg.
Avgiften gjelder fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Mer informasjon er tilgjengelig på
Landbruksdirektoratets hjemmesider www.landbruksdirektoratet.no.
Kontaktpersoner
For spørsmål om forskriften og hva pengene benyttes til, kontakt
Eline Kvamme Hagen, eline.kvamme.hagen@landbruksdirektoratet.no , +47 78 60 61 58
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 midler1. 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.
Sats for kornåret kornåret 2018–2019 (1. juli 2018–30. juni 2019) er 1,0 øre per kg. Sats for
kornåret 2019–2020 (1. juli 2019–30. juni 2020) fastsettes av Omsetningsrådet i august
2019. Satsen publiseres på Landbruksdirektoratets hjemmesider . Omsetningsavgiften
trekkes fra beregnet prisnedskrivningstilskudd før utbetaling til kornkjøper.
Kontaktperson
1

Vedtak i Omsetningsrådet 5. desember 2003 sak 20
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Hege Heiberg, hege.heiberg@landbruksdirektoratet.no, +47 78 60 61 26

2

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

Overvåkingsordning
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).
Det er likevel en forutsetning at markedsbalansen på korn, mel og kraftfôr kan ivaretas i
samsvar med intensjonene i markedsordningen for korn. Det er derfor nødvendig å ha
kunnskap om forventet import fra nulltolland før det fastsettes kvoter til nedsatt tollsats for
import fra andre land, og det er fastsatt søknadsfrister for å søke om GSP-innførselstillatelse.
Importøren må fremlegge gyldig GSP-innførselstillatelse for at det skal innrømmes tollfritak
ved import. Landbruksdirektoratet utsteder slike tillatelser etter søknad.
Sikkerhetsmekanismeforskriften § 3 regulerer utstedelse av GSP-innførselstillatelser for
korn, mel og kraftfôr.
Landbruksdirektoratet har fastsatt følgende søknadsfrister for GSP-innførselstillatelser i
kornkvoteåret 2019–2020:
 14. juli 2019 for gyldighetsperioden 1. august til 7. november
 20. oktober 2019 for gyldighetsperioden 8. november til 24. april
 11. april 2020 for gyldighetsperioden 25. april til 31. juli
Kontaktperson
Vilde Lavoll, vilde.lavoll@landbruksdirektoratet.no, +78 60 60 11
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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Det fastsettes én felles kvote for alt matkorn, én felles kvote for karbohydratråvarer til
kraftfôr og én felles kvote for oljefrø. Vareomfanget innenfor kvotene fremgår av vedlegg 7
til FAT og vedlegg 1 til tollkvoteforskriften. Kvotene fastsettes på grunnlag av prognoser for
norsk produksjon og forbruk, samtidig som det tas hensyn til forventet import av korn, mel
og kraftfôr innenfor nulltollordningen. Norske Felleskjøp har som markedsregulator ansvaret
for å utarbeide disse prognosene.
Alle tre kvotene fordeles ved auksjon. Kvotene for matkorn og karbohydratråvarer til
kraftfôr fordeles med en andel av totalkvoten på tre ulike tidspunkt; august, november og
mai, mens kvoten for oljefrø fordeles i to deler; august og november. Vi viser til
tollkvoteforskriftens kapittel III når det gjelder prinsippene for gjennomføringen av selve
auksjonen. For ytterligere informasjon viser vi til Landbruksdirektoratets nettsider,
www.landbruksdirektoratet.no. Her finnes blant annet:
 oppdatert oversikt og tidsplan for kvoter som auksjoneres
 registreringsskjema for deltakelse på auksjon
 veiledning i bruk av auksjonssystemet
 informasjon om kvotestørrelser og tollsatser
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 Landbruksdirektoratet utsteder ITTer. Benytt følgende skjema for søknad om ITT
(innlogging via Altinn). Dersom tillatelsen ikke er fullt ut benyttet, skal
Landbruksdirektoratet ha beskjed om hvilket kvantum som er importert på tillatelsen.
Eventuell restmengde på tillatelsen kan da bli tilbakeført til tilgjengelig kvoteandel.
Restmengden kan bare benyttes til uttak av nye tillatelser innenfor samme kvoteår.
Kvotene er omsettelige. Landbruksdirektoratet skal informeres skriftlig av selger ved salg av
tildelt kvote. Kjøperen av kvoten må sende dokumentasjon for å få utstedt ITT på lik linje
med de som deltar på en auksjon.
Tollsatsene innenfor kvotene fastsettes for tre måneder om gangen. Tollsatsene fastsettes
med virkning fra 1. september, 1. desember, 1. mars og 1. juni. Landbruksdirektoratet 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. Tollnivået fastsettes slik at prisen inkludert toll på importvaren skal bli
opp mot norsk engrospris. Ved import fra ordinære GSP-land gis tollpreferanse på tjue
prosent i forhold til import fra andre land. Preferansen gis i form av en tollreduksjon på
tollsatsen innenfor kvotene.
For perioden juni–august brukes et vektet gjennomsnitt av gammel og ny målpris som
referansepris, slik at gammel målpris blir vektet med en tredjedel og ny målpris med to
tredjedeler. Dette gjøres for at tollsatsen skal utjevne forskjellen mellom verdensmarkedspris
og norsk engrospris også i månedene med ny målpris.
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Landbruksdirektoratet ønsker forutsigbarhet i beregningen av priser og benytter derfor et
gjennomsnitt av valutakursen publisert av Norges Bank i perioden 15.-21. hver måned2 når
tollsatser for kvoten fastsettes, for å omberegne verdensmarkedprisen til norsk valuta. I
måneder, hvor perioden inneholder helligdager eller tollsatsene må fastsettes på et tidligere
tidspunkt, kan perioden forskyves.
Modell for fastsettelse av tollsatser innenfor kvotene for de varer som har målpris
I de tilfeller hvor det i Jordbruksavtalen er avtalt målpriser, benyttes disse ved fastsettelse av
tollsatser innenfor kvotene. Dersom det er innført styringspris, vil denne være gjeldende i
stedet for målpris. Målprisene for inneværende avtaleår er omtalt under punkt 1.1.
For varene som har målpris fastsettes tollsatsen i henhold til følgende formel:
Formel for beregning av tollsatser innenfor kvotene for de varer som har målpris
+
=
=

Målpris3
Prisnedskriving4
Kostnader til omsetning av norsk korn5
Beregnet norsk engrospris
Verdensmarkedspris
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:
 varene som inngår i kvotene for matkorn, karbohydratråvarer til kraftfôr og oljefrø
 fettråvarer til kraftfôr
 proteinråvarer til kraftfôr
For disse varene som kan importeres innenfor kvotene, men som ikke er omfattet av
jordbruksavtalens målprissystem, fastsettes tollsatsen i henhold til følgende formel:

2

Norges bank publiserer ikke valutakurser på lørdag og søndag, og disse vil derfor ikke være en del av
gjennomsnittet.
3
Ved fastsettelse av tollsats for mathvete legges målpris på mathvete pluss maksimalt proteintillegg for klasse
3 til grunn som norsk pris. Dersom det er innført styringspris, vil styringsprisen være gjeldende i stedet for
målpris.
4
Jf. 1.2
5
Kostnader til omsetning av norsk korn er fastsatt til 130 kroner per tonn i tollkalkylen.
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Formel 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 korn7
Beregnet norsk engrospris (mathvete eller bygg)
Omregningsfaktor i henhold til forskrift (i forhold til målprisvaren) 8
Referansepris
Verdensmarkedspris
Tollsats

For enkelte varer settes tollsatsen lik tollsatsen på andre varer. Dette gjelder følgende varer i
2019–2020:
 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 og annet korn (varenummer 23.02.4090 i tolltariffen), hvor tollsatsen settes
lik tollsatsen for hvetekli
Kontaktperson
Vilde Lavoll, vilde.lavoll@landbruksdirektoratet.no, +78 60 60 11
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.
Generelle tollnedsettelser for matmel, proteinråvarer og fett fastsettes for én måned om
gangen og tollsatsene fastsettes med virkning fra den første i hver måned. Om nødvendig for
å hindre alvorlige markedsforstyrrelser, kan tollsatsene endres oftere. For proteinråvarer og
fett legger Landbruksdirektoratet 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 ti prosent i forhold til import fra andre land. For
soyamel har GSP-land en tollpreferanse på tjue prosent.
Landbruksdirektoratet ønsker forutsigbarhet i beregningen av priser og benytter derfor et
gjennomsnitt av valutakursen publisert av Norges Bank i perioden 15.-21. hver måned9, for
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
Perioden vil inneholde to helgedager. Norges bank publiserer ikke valutakurser på lørdag og søndag, og disse
vil derfor ikke være en del av gjennomsnittet.
7
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å omberegne verdensmarkedprisen til norsk valuta. I måneder, hvor perioden inneholder
helligdager eller tollsatsene må fastsettes på et tidligere tidspunkt, kan perioden forskyves.
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 kilo):
Referansepris = 1,9236 + ('% protein' * 0,0481)
Landbruks- og matdepartementet har besluttet at referanseprisen for soyamel for 2019–2020
vil bli endret fra og med 1. september 2019, og vil være kr 4,138 per kilo fra og med 1.
september, og vil være gjeldende ut året.
Tollsatsene på import av proteinråvarene vil bli fastsatt i henhold til følgende formel:
Formel for beregning av tollsatser for proteinråvarer
=
/
=

Referansepris
Verdensmarkedspris
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 ti prosent tollreduksjon av gjeldende (ordinære) tollsats for vedkommende vare.
Som følge av endringer i GSP-systemet fra 1. januar 2013 gis det tjue prosent tollreduksjon
for soyamel.
Norsk produksjon av GMO-fritt soyamel
Både ved beregning av prisutjevningsbeløp på norsk soyamel og tollsats for import fra
verdensmarkedet tas det utgangspunkt i verdensmarkedsprisen på ordinært soyamel
(genmodifisert). Denne korrigeres så for differanse mellom kvaliteten på ordinært soyamel
på verdensmarkedet og referansekvaliteten, samt kostnader for GMO-fri vare, før beregning
av prisutjevningsbeløp og tollsats10. Ved fastsettelse av tollsats og prisutjevningsbeløp for
soyamel fastsettes premien knyttet til GMO-frihet11. Differansen mellom norsk engrospris og
verdensmarkedspris inkludert GMO-premie blir prisutjevningsbeløp og tollsats.
Landbruksdirektoratet 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 2020.
10

Justering av kvalitet og hygiene fra tysk lowpro til referansekvalitet er fra og med 2019-2020 fastsatt i USD,
og omregnes til NOK med månedlige valutakurser fra Norges Bank i forbindelse med tollfastsettelse
11
Verdensmarkedets premie på GMO-fritt soyamel er fra og med sesongen 2015–2016 fastsatt i USD, og
omregnes til NOK med månedlige valutakurser fra Norges Bank i forbindelse med tollfastsettelse.
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Fra 1. mars 2019 gjelder følgende rammebetingelser for soyamel:
Pris på soyamel ekskl. GMO- og andre kostnader, CIF-Stavanger (kroner per tonn)
Soyamel, tysk LowPro
+

Tillegg for kvalitet

20,70 USD

+

Tillegg for hygiene

7,00 USD

+

Tillegg for nedtørking

1,5 %

+

Frakt

=

Cif-Stavanger ekskl. norske merkostnader og GMO-premie (46 % prot. 88 % tørrstoff))

Tillegg for kvalitet skal dekke justering av kvaliteten (ikke tørrstoffinnhold) fra tysk
lavprotein soyamel (tysk lowpro) med 44 prosent protein til referansekvaliteten på 46
prosent protein, midpro. Justeringen av kvalitet tar hensyn til et eksponentielt forhold
mellom pris og protein. Prisdifferansen mellom midpro-soyamel og highpro-soyamel (CIF
Rotterdam, samme spesifikasjon på vanninnhold) legges til grunn for å beregne verdien av
økningen i proteininnhold fra lowpro til referansekvaliteten (midpro, 46 prosent protein).
Prisdifferansen settes til 23 USD basert på spotpris i slutten av januar 2019 og stikkprøver
fra forrige sesong. Kvalitetstillegget fra lowpro til midpro anslås til 20,70 USD for sesongen
2019/20, 90 % av prisdifferansen mellom midpro og highpro.
Tillegg for hygiene skal dekke justeringen av pris for å sikre salmonellafri vare. Dette
tillegget skal representere markedsprisen for salmonellagaranti, også for importert soyamel.
Tillegg for nedtørking skal dekke nedtørking fra 13,5 % vanninnhold til 12 % vanninnhold.
Disse tilleggene og frakt skal representere verdiforskjellen mellom Hamburg lowpro og
referansekvaliteten (46 % protein og 88 % tørrstoff), ekskludert «andre kostnader» og GMOpremie.
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Beregning av merkostnad for GMO-fritt soyamel (per tonn)
= GMO-premie (Melbasis, Mid-pro)

83,50 USD

Sammenstilling av GMO- og andre kostnader fra 1. mars 2019 (per tonn)
Kostnadstype for GMO-fritt soyamel
Norskprodusert
Varekostnad

83,50 USD
12

+ Andre kostnader (økt KPI 3,11 % )
Totalt

136 NOK
83,50 USD +136 NOK

Importert
Varekostnad

83,50 USD

Elementet «Andre kostnader» innebærer en viss kompensasjon for Denofa og deres GMOfrie program, noe som anses som et viktig bidrag til å opprettholde Norge som et GMO-fritt
område.
Fett til kraftfôr
Referansepriser for fett til kraftfôr fastsettes som en omregningsfaktor i forhold til
engrosprisen på bygg. Tollsatsen for fett til kraftfôr fastsettes etter følgende formel:
Formel for beregning av tollsatser for fett til kraftfôr
*
=
=

Målpris bygg13
Omregningsfaktor i henhold til forskrift
Referansepris
Verdensmarkedspris
Tollsats

Landbruksdirektoratet følger utviklingen i markedet for fôrfett. Dersom administreringen
medfører problemer med avsetning av norskproduserte fôrmidler, vil dagens administrering
endres.
Matmel
Landbruksdirektoratet viderefører administreringen av tollsatsene for ulike typer mel til kr
1,96 per kg for kommende sesong. Tollsatsen kan imidlertid endres dersom det oppstår
alvorlige markedsforstyrrelser.
Kontaktpersoner
Vilde Lavoll, vilde.lavoll@landbruksdirektoratet.no, +78 60 60 11

12
13

Kilde: SSB, 12 måneders endring
Dersom det er innført styringspris, vil styringsprisen være gjeldende i stedet for målpris.

Landbruksdirektoratet

2.4

Side: 11 av 14

Individuelle tollnedsettelser

I henhold til § 15 i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer kan det
innrømmes tollfritak for import av:
 fiskefôr eller råvarer til fiskefôr
 mineral- og vitamintilskuddsandelen ved import av dyrefôr på varenummer
23.09.9099 i tolltariffen. Det innrømmes kun tollfritak dersom mineral og
vitamintilskuddsandelen overstiger 10 %
 råvarer til produksjon av fôr til kjæledyr og fôr til kjæledyr når slikt fôr ikke har eget
varenummer i tolltariffen
 fôr og råvarer til produksjon av fôr til brevduer og villfugler, og
 pelsdyrfôr eller råvarer til pelsdyrfôr
Her finner du søknadsskjema for individuelle tollnedsettelser (innlogging via Altinn). Ved å
bruke det elektroniske søknadssystemet sikres raskere saksbehandling, og en vil automatisk
få et saksnummer. Ved behov kan man sende inn nødvendig tilleggsdokumentasjon, for
eksempel prosentvis andel av vitaminer og mineraler for varenummer 23.09.9099, til
postmottak@landbruksdirektoratet.no, med referanse til saksnummeret. For mer informasjon
om ordningen med administrative tollnedsettelser, se Landbruksdirektoratet sitt nettsted,
www.landbruksdirektoratet.no.
Kontaktperson
Anders Hellestveit, anders.hellestveit@landbruksdirektoratet.no, +47 78 60 61 60
2.5

Generell informasjon

Tollsatser innenfor kvotene, kvotestørrelser og generelt nedsatte tollsatser vil bli kunngjort
på Landbruksdirektoratets nettsted, www.landbruksdirektoratet.no.
Landbruksdirektoratets 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 (www.altinn.no) og være tildelt primærnæring- og
næringsmiddelrollen.
Her kan importører:
 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 Landbruksdirektoratet via det elektroniske systemet
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oppnå kortere saksbehandlingstid

Fastsettelse og innkreving av prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til
kraftfôr

Formålet med prisutjevning på kraftfôr og råvarer til kraftfôr er å medvirke til likeverdige
priser på korn og andre råvarer som anvendes i fremstilling av kraftfôr, jf. § 1 i forskrift 19.
desember 2008 nr 1492 om prisutjevningsbeløp på kraftfôr og råvarer til kraftfôr (PUBforskriften).
Råvarer som går inn i fôr til fiske-, pelsdyr- eller kjæledyrfôr ilegges ikke
prisutjevningsbeløp.
3.1

Fastsettelse av prisutjevningsbeløp

I henhold til § 2, andre ledd i PUB-forskriften fastsetter Landbruksdirektoratet hvilke varer
det skal betales prisutjevningsbeløp for. Landbruksdirektoratet fastsetter for sesongen 2019–
2020 prisutjevningsbeløp for silde-/fiskemel, soyamel, ertestivelse, erteprotein, erteskall,
erteavsikt (avrens erter), glyserol, og stivelseskonsentrat fra hestebønner/åkerbønner til bruk
i avgiftsbelagt kraftfôr. Det er en kontinuerlig vurdering hvorvidt det skal ilegges
prisutjevningsbeløp på andre varer.
Satsen for prisutjevningsbeløpet fastsettes for en måned av gangen for proteinråvarer, og for
tre måneder av gangen for karbohydratråvarer. Satsene publiseres på Landbruksdirektoratet
sitt nettsted www.landbruksdirektoratet.no.
Satsen for prisutjevningsbeløpet fastsettes etter følgende formel:
Formel for beregning av sats for prisutjevningsbeløp
=

3.2

Referansepris14
Verdensmarkedspris, cif. Stavanger 15
Sats for prisutjevningsbeløp

Om prisutjevningsbeløp for RÅK-varer

RÅK-ordningen er innført for å gi norsk næringsmiddelindustri like konkurransevilkår som
sine europeiske konkurrenter. Vareomfanget i RÅK16 omfatter i utgangspunktet
næringsmidler (til mennesker), men det har i perioder blitt importert RÅK-varer til bruk i
14

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.
15
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.
16
RÅK-varer (råvarepriskompensasjon) er en betegnelse på varer som er omfattet av protokoll 3 tabell 1 til
EØS-avtalen.
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kraftfôr. Import av RÅK-varer til bruk i produksjon av husdyrfôr tollfritt, eller med sterkt
redusert tollsats, er i strid med formålet i § 1 i PUB-forskriften.
Landbruksdirektoratet har derfor vedtatt, i medhold av § 1 i PUB-forskriften, sammenholdt
med § 2, at det skal svares prisutjevningsbeløp til Landbruksdirektoratet 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 Landbruksdirektoratet. Se også
rundskriv nr. 44/2006 av 27. september 2006.
3.3

Innbetaling av prisutjevningsbeløp

Prisutjevningsbeløp skal betales til Landbruksdirektoratet på grunnlag av råvareforbruk i
produksjon av kraftfôrblandinger til husdyrproduksjon og direktesalg av råvarer til
husdyrproduksjon. Råvareforbruket og direktesalg skal rapporteres til Landbruksdirektoratet,
som på basis av dette krever inn prisutjevningsbeløp.
Mindre møller eller bønder som skal betale prisutjevningsbeløp kan gjøre dette til
Landbruksdirektoratet via engrosforhandlere.
Prisutjevningsbeløp forfaller til betaling den 15. i måneden etter at forbruk fant sted. Skjema,
"Beregning av grunnlag for prisutjevningsbeløp" eller tilsvarende oppstilling skal sendes
Landbruksdirektoratet innen den 7. i måneden etter at forbruket fant sted.
Ved for sen innbetaling påløper morarenter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.
Manglende innbetaling behandles som inkassosak.
3.4

Kontroll og oppfølging av avvik

Landbruksdirektoratet fører kontroll med at disse reglene følges og kan med hjemmel i
forskriften, § 3 kreve innsyn i de forretningspapirer som er nødvendig for å gjennomføre
kontrollen.
Dersom det fremkommer avvik ved den årlige kontrollen, blir verdien av avviket enten krevd
inn eller godskrevet vedkommende kraftfôrprodusent eller den som har solgt råvarer til
direkte bruk i husdyrproduksjon.
Krav belastes med rentesats NIBOR 12. Siden tidspunktet når kravet oppsto i kontrollåret er
ukjent, beregnes det for kontrollåret renter for halve perioden fra første mulige forfall 15.
februar til 31. desember lik 160 dager. I tillegg regnes renter frem til fakturadato for kravet i
påfølgende år. Ved godskriving beregnes ikke renter.
Kontaktperson
Hege Heiberg, Hege.Heiberg@landbruksdirektoratet.no, +47 78 60 61 26

Med hilsen
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for Landbruksdirektoratet

Jens Tjentland
seksjonssjef

Vilde Lavoll
førstekonsulent

