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Ny forskrift om kvoteordningen for melk – høring Oppland  

 

Vi viser til brev av 02.12.10 angående Landbruks- og Matdepartementets høringsnotat 

”Forslag til ny forskrift om kvoteordningen for melk. 

 

Oppland Bondelag sendte dette videre til lokallagene for høring, og noen lokallag har gitt 

uttalelse. Styret i Oppland Bondelag har behandlet forslag til nye forskrifter i styremøte den 

18. januar og gir følgende uttalelse: 

 

Oppland Bondelag er enig i at kvoteordningen er et instrument for å iverksette de 

landbrukspolitiske mål som bl.a. fastsettes i de årlige jordbruksforhandlingene. Vi mener at 

det er viktig å beholde kvoteordningen for melk for å regulere produksjonen og opprettholde 

markedsbalansen og dermed bidra til å holde mjølkeprisen oppe. 

 

Kvoteordningen har blitt endret flere ganger etter at den ble innført i 1983. Endringer av 

betydning i kvoteordningen har skjedd i eller i tilknytning til jordbruksforhandlingene.  

 

Oppland Bondelag er av den prinsipielle oppfatning at endringer i forskrifter og 

regleverk for kvoteordningen for melk må skje gjennom forhandlinger mellom staten og 

landbruket. Vi støtter derfor fullt opp om innholdet i Norges Bondelags brev til 

Landbruks- og matdepartementet av 02.12.10 der det bl.a. står: ”Norges Bondelag 

forutsetter at det er jordbruksavtalepartene som skal beslutte om det skal foretas 

endringer i elementer i kvoteordningen som tidligere er jordbruksavtalefestet.” 

 

Kommentarer til noen av de foreslåtte endringene 

Oppland hadde 294 samdrifter i 2010. Av disse hadde 247 under 400.000 liter i samlet 

disponibel kvote. Oppland Bondelag er opptatt av mest mulig stabile rammevilkår for 

bøndene. 

 

Forslaget fra LMD innebærer at samdrifter med kvote under 400.000 liter i praksis opphører. 

Dette innebærer reduserte inntekter for medlemmene i samdrifta ved at det for de fleste blir 

mindre AK-tilskudd, tapt avløsertilskudd, avkorting i husdyrtilskudd ved at enkelte også kan 

tape inntekter ved at de når i taket for husdyrtilskudd. 

 

LMD har uttalt at forslaget innebærer moderate endringer i kvoteregelverket. Oppland 

Bondelag er ikke ening i dette. Vi mener at forslaget innebærer store endringer som får store 

økonomiske konsekvenser for mange. Vi er også usikre på hvilke konsekvenser/utslag 

forslaget kan gi for en del av tilskuddsordningene, og vi mener dette må avklares bedre. 

 

Oppland Bondelag mener at de samme reglene må gjelde for alle samdrifter uavhengig av 

kvotestørrelse. 
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Andre kommentarer: 

- Oppland Bondelag mener at avstandskravet på 17 km for samdriftsmedlemmer bør 

opprettholdes 

- Vi mener at antallsbegrensingen på 5 medlemmer bør fjernes 

- Oppland Bondelag mener at medlemmer i samdrift må kunne få leie kvote på lik linje med 

enkeltprodusenter innenfor kvotetaket for samdrifter. 

- Oppland Bondelag er negative til at produsenter både kan leie og leie ut kvote. Dette gir 

mulighet til spekulasjon, noe vi ikke ser oss tjent med. 

- Vi er skeptiske til at produsenter kan leie ut eller selge deler av kvoten.  

- Oppland Bondelag er skeptiske til forslaget om at kravet om 24 måneder sammenhengende 

leveranse for at kvoten skal være aktiv tas bort, og at sovende kvote kan gå rett inn i 

samdrift eller leies ut.  

- Oppland Bondelag er positive til at staten reserverer noe av den oppkjøpte kvoten til 

bønder som ønsker å kjøpe kvote for å starte opp med mjølkeproduksjon. 

 

Konsekvenser for jordbruket framover ved omsettbart kvotesystem – notat av 21.12. 2010 

Oppland Bondelag er enig med Hedmark Bondelag i at det er en utfordring økonomisk å 

kjøpe kvote/produksjonsrettigheter for de som ønsker å utvide melkeproduksjonen. 

 

Vi er enig i de vurderinger som er gjort i notatet og de muligheter og begrensninger som 

ligger i dagens kvoteregelverk og de ordninger en ser for seg. 

 

Oppland Bondelag mener det er riktig å beholde kvoteordningen for melk. Samtidig er det 

viktig å ha en så fleksibel ordning at de som ønsker å utvide produksjonen raskt, har mulighet 

til det gjennom kjøp eller leie av kvote. Vi mener derfor at dagens salgsordning med 50% 

statlig og 50% privat salg bør videreføres. Det samme gjelder leie/utleie av kvote, men at 

muligheten for leie av kvote utvides til også å gjelde medlemmer i samdrift. 
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