
 

 

 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon* Landbrukspolitisk avdeling Saksbehandler 
Postboks 8007 Dep Teatergata 9 22 24 90 90 Guro Dæhlen 

22249223 0030 Oslo Org no.  

postmottak@lmd.dep.no www.lmd.dep.no 972 417 874  
 

 

 

 

Norges Bondelag 

Postboks 9354 Grønland 

0135 OSLO 
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Svar på henvendelse om utilsiktede tilskuddsmessige sideeffekter som følge av endring 

av kvoteåret 

Det vises til brev av 25. august 2014 om utilsiktede tilskuddsmessige sideeffekter som følge 

av endring av kvoteåret.  

 

Departementet mener det er rimelig at en produsent som har solgt eiendommens kvote med 

virkning fra 1. januar, ikke kan søke tilskudd til melkeproduksjon i januaromgangen. I 2001 

ble telledato for registrering av dyr endret fra å være 31. desember til å bli 1. januar fra 2002. 

Dette signaliserte at en ønsket å gi tilskuddet til de som skal starte opp med eller øke 

melkeproduksjonen og ikke til de som skal slutte. Departementet mener derfor det er rimelig 

at produsenter som ikke lenger har kvote, men har beholdt produksjonsdyrene, må søke om 

tilskudd til ammeku og ikke melkeku.   

 

Endingene i kvoteregelverket er godt opplyst på departementets hjemmesider og på 

Landbruksdirektoratets hjemmesider. Det er heller ikke gjort endringer i regelverket for 

produksjonstilskudd. Produsenten og brukeren av regelverket har selv et ansvar for å sette seg 

inn i gjeldende regelverk og regelverksendringer.  

 

Landbruksdirektoratet praktiserer regelverket slik at produsenter som har solgt kvoten sin, kan 

trekke søknaden under den forutsetning at alle berørte parter samtykker. Det gis ikke 

anledning til å endre på søknaden, altså må alt eller ingenting trekkes tilbake. Grunnen til at 

endringer etter søknadsfristen ikke godtas, er at dette ansees som en ny søknad, som er 

innkommet etter fristens utløp. Søknader etter fristens utløp blir avslått.  

 

Departementet ser ikke grunn til å gjøre unntak for melkeprodusenter som har solgt eller leid 

ut hele sin kumelkkvote fra 1. januar 2015.  
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Med hilsen  

 

 

 

Viil Søyland (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Guro Dæhlen 

 seniorrådgiver 
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