
1 av 2 

 

 

Bondelagets Servicekontor AS 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  E-postadresse: 

Postboks 9354 Grønland  

0135 OSLO 

Landbrukets Hus, 

Schweigaardsgate 34 C 
0191 OSLO 

22 05 45 00  bondelaget@bondelaget.no 

Norges Bondelag Org.nr.: 939678670 Bankkonto: 8101.05.12891 Internett: 
Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: 985063001 MVA Bankkonto:: 8101.05. 91392 www.bondelaget.no 

 

  

Landbruks- og matdepartementet   

Postboks 8007 Dep 

0030 OSLO 

 

 

   

 
 

Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  

Mina Mjærum Johansen 25.08.2014 13/01306-49 

+47 91 77 58 31 Deres dato Deres referanse  

 

 

 

      

Utilsiktede tilskuddsmessige sideeffekter som følge av endring av 
kvoteåret 

 

Norges Bondelag har mottatt flere henvendelser fra melkeprodusenter, som enten har solgt 

eller leid ut hele sin kumelkkvote i omsetningsrunden høsten 2014. Deres bekymring går 

på at de i søknadsomgangen for produksjonstilskudd i januar 2015, ikke vil være berettiget 

husdyr- eller driftstilskudd for melkeproduksjon, da de ikke lenger innehar melkekvote på 

telledatoen, 1. januar 2015, noe som er et krav for å motta disse tilskuddene. Dette skjer 

som følge av at kvoteåret 2014 ble endret fra 1. mars 2014 - 28. februar 2015 til 1. januar 

2014 - 31. desember 2014 vinteren 2014, og medfører et betydelig økonomisk tap for de 

det gjelder. 

 

Norges Bondelag er av den oppfatning av dette er en utilsiktet sideeffekt av at kvoteåret 

ble endret til å følge kalenderåret tidligere i år. Denne problemstillingen var rett nok omtalt 

i Statens landbruksforvaltnings notat Vurdering av effekten ved endret starttidspunkt for 

kvoteåret for kumelk, datert 29. november 2013, men den var ikke et tema under verken 

drøftingene ved endring av kvoteår eller i statens tilbud ved årets jordbruksforhandlinger. 

Norges Bondelag kan heller ikke se at Landbruksdirektoratet har hensyntatt dette forholdet 

i forbruksprognosene for utbetaling av tilskudd for 2015. Den er heller ikke opplyst til 

melkeprodusentene gjennom tilsendt informasjon fra staten, for eksempel gjennom 

kvotebrev våren 2014. 

 

Norges Bondelag mener at staten, i tråd med god forvaltningsskikk, har plikt til å 

synliggjøre forhold som kan gi vesentlig økonomisk konsekvens for de som kan bli 

berørt av den. Vi konstaterer at staten ikke ved noen anledning har informert 

enkeltprodusentene om de økonomiske konsekvensene ved omleggingen. 
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Norges Bondelag ber derfor Landbruks- og matdepartementet gjøre et unntak for 

melkeprodusenter som har solgt eller leid ut hele sin kumelkkvote fra 1. januar 2015, 

ved at kyr på telledato regnes som melkekyr (og ikke ammekyr).  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Per Skorge Mina Mjærum Johansen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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