Forskrift om endring i forskrift om Omsetningsrådets myndighet
vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer
Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. november 2020 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å
fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 14.

I
I forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende
markedsregulering for jordbruksråvarer gjøres følgende endringer:
§ 3 nr. 3 tredje ledd nytt siste punktum skal lyde:
Mottaksplikten skal ikke gjelde i måneder der den uavhengige aktøren mottar
leveranser etter forsyningsplikten.
§ 3 nr. 4 skal lyde:
4) Melk
Markedsregulator skal pålegges mottaksplikt på innenlands produsert fløte og smør
fra meieriselskaper i prisutjevningsordningen for melk når det er definert overskudd av
melkefett i markedet. I slike tilfeller skal det benyttes en pris som tilsvarer verdien av
produksjonsfløte eller tilvirkningsverdien på smør fastsatt i forskrift av 29. juni 2007 nr. 904
om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og
tilvirkningsverdi på smør.
§ 4 første ledd skal lyde:
Vedtak om markedsregulators forsyningsplikt skal gi uavhengige aktører tilgang til
råvarer på like vilkår.
§ 4 nr. 3 første ledd første punktum skal lyde:
Forsyningsplikten gjelder for norskproduserte usorterte konsumegg på det regulerte
nivå i verdikjeden jf. jordbruksavtalen.
§ 4 nr. 3 nytt tredje ledd skal lyde:
Forsyningsplikt til uavhengige aktører etter første og annet ledd, skal maksimalt
settes til 500 tonn tillagt 30 pst. av aktørens innveide eggmengde fra egne leverandører
foregående år.
§ 4 nr. 4 skal lyde:
Vedtak om markedsregulators forsyningsplikt omfatter alle meieriselskaper som
deltar i prisutjevningsordningen for melk. Forsyningsplikten gjelder for norskprodusert melk
på det regulerte nivå i verdikjeden jf. jordbruksavtalen.

Til produksjon av flytende melkeprodukter skal markedsregulator pålegges en
forsyningsplikt til uavhengige meieriselskaper på en slik måte at disse stilles på lik linje med
markedsregulators egne produksjonsmeierier, men årlig oppad begrenset til 15 mill. liter
melk pr. anlegg. For forsyninger utover dette, stilles det krav om leveranser fra egne
leverandører. Forsyningsplikten for dette kvantum skal settes til enhver tid til det dobbelte
av det kvantum melk som på månedsbasis veies inn fra egne leverandører.
Til andre anvendelser enn flytende melkeprodukter, skal markedsregulator pålegges
en forsyningsplikt til uavhengige meieriselskaper på en slik måte at disse stilles på lik linje
med markedsregulators egne produksjonsmeierier.
Med mindre det foreligger rimelig grunn, plikter meieriselskaper som benytter seg av
forsyningsplikten i alle uker å ta imot minimum 80 prosent av siste 3 måneders
gjennomsnittlige ukentlige mottak av melk. Ved mottak av mindre melk enn hva disse
beregningene tilsier, kan markedsregulator fakturere meieriselskapet for merkostnader
knyttet til avviket.
Forsyningsprisen på melk skal tilsvare markedsregulators noteringspris tillagt
beregnede transportkostnader fra basismeieri til mottakende meieri. I beregningen skal det
tas hensyn til prioritering mellom melkeanvendelser.
I situasjoner hvor markedsregulator har for lite tilgjengelig melk, prioriteres
anvendelser til flytende melkeprodukter, dernest anvendelse til ost og til slutt øvrige
melkeprodukter. For aktører som anvender melkeråvare med lik prioritet avkortes
leveransene forholdsmessig basert på mottatt kvantum til den aktuelle anvendelsen i de
siste 12 måneder før underdekningen oppsto.

II
Endringene trer i kraft straks.

