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Sak til årsmøtet i Norges Bondelag 2019 - omsetning og leie av mjølkekvoter. 

Telemark Bondelag ønsker med dette å fremme sak til årsmøtet i Norges Bondelag 2019 

om behov for endringer i regelverket for kvoteordningen for mjølk. 

 

I 2018 leverte ei arbeidsgruppe nedsatt av Stortingets næringskomite rapporten 

«Produksjon på flere kvoter»
1)

. Bakgrunnen for arbeidsgruppa var at næringskomiteen 

uttrykte bekymring for at betydelige beløp går ut av næringa til bønder som slutter med 

mjølkeproduksjon. Målet for næringskomiteen var å redusere påførte kostnader i 

mjølkeproduksjonen, redusere omfanget av kapital som går ut av næringa og medvirke til 

at aktive produsenter i større grad eier sitt eget produksjonsgrunnlag. Rapporten gir en god 

beskrivelse av problemstillingene i dagens ordning. Arbeidsgruppa drøfter flere konkrete 

forslag til endringer, uten å konkludere eller anbefale endringer i regelverket. 

 

Både Norges Bondelag, TINE og næringskomiteen er enige om at det er viktig å sikre 

kvoteordningen over tid. For å sikre kvoteordningen mener Telemark Bondelag det er 

behov for omfattende endringer av kvoteordningen for mjølk, for å imøtekomme de 

målene næringskomiteen setter, og stiller forslag som vi mener vil styrke ordningen og 

sikre kvoteordningen over tid. Å ikke endre kvoteordningen, vil forsterke de uheldige 

utslagene vi ser i dag, og vil undergrave legitimiteten for ordningen. 

 

Telemark Bondelag mener kvotetaket må reduseres både for ku- og geitemjølk, all 

omsetning av kvoter må skje via staten og leieforhold må stanse. I tillegg må muligheten til 

å konvertere geitemjølkkvote om til kumjølkkvote stoppes. Telemark Bondelag mener og 

det er gode grunner til å ha ulike regelverk for ku- og geitemjølkkvoter. Det er helt 

avgjørende å endre regelverket for å snu den uheldige utviklingen. Det blir feil å legge 

skylden på den enkelte mjølkeprodusent som kjøper kvoter og er villig til å betale. Som 

sjølstendig næringsdrivende i konkurranse er det helt naturlig at bønder kjøper og leier 

kvoter i et marked som er der. Det er selve regelverket som er problemet, ikke den enkelte 

bonde som kjøper eller leier kvote. 

 

Telemark Bondelag mener derfor at Norges Bondelag må klargjøre sitt syn på dagens 

regelverk for omsetning og leie av mjølkekvoter og hvilke endringer de eventuelt vil 
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prioritere å jobbe for. Norges Bondelag bør og ha et klart definert mål i næringspolitisk 

program med hensyn på hvordan et regelverk for omsetning og leie av mjølkekvoter skal 

utformes for å «sikre gode vilkår for mjølkeproduksjon over hele landet på alle 

bruksstørrelser» (Næringspolitisk program 2016-2020).    

 

Under følger omtale og konkretisering av de delene av dagens kvoteordning hvor Telemark 

Bondelag mener det er behov for endringer samt forslag til vedtak; 

 

1. Kvotetak 

Kvotetaket er i dag likt for ku- og geitemjølk. For å opprettholde den «norske modellen» 

med spredt produsentstruktur og ustrakt bruk av utmarksbeite må kvotetaket på geitemjølk 

reduseres betydelig.  

 

Hevingen av kvotetaket i 2014 har og virket stimulerende og prisdrivende både for 

omsetning og leie av kumjølkkvoter. En ser også en sentralisering av produksjonen 

innenfor kvoteregionene.  

 

Telemark Bondelag mener nytt kvotetak bør være 750 tonn for kumjølk og 200 tonn for 

geitemjølk.   

 

2. Kvoteleie 

Kvoteleie gjør at kapital går ut av næringa, til brukere som velger å ikke benytte sin 

produksjonsmulighet. Kvoteleie er ikke forutsigbart for mjølkeprodusenten, og gjør det 

usikkert med tanke på investeringer i fjos og annet driftsapparat. Kvoteleie oppfyller heller 

ikke målet om at aktive mjølkeprodusenter skal eie sitt eget produksjonsgrunnlag. 

 

Telemark Bondelag mener leieforhold på sikt skal stanses, alternativt begrenses til en 

utleieperiode på maksimalt 5 år. En må prøve å finne ordninger som hindrer opprettelse av 

såkalte «fiktive samdrifter» som følge av at kvoteleie opphører. Vi vil likevel hevde at 

ordningen med kvoteleie er et større problem enn noen fiktive samdrifter.   

 

3. Omsetning av kvoter 

Telemark Bondelag har en klar målsetting om at mjølkekvoter bare skal omsettes gjennom 

staten. Kun statlig omsetning vil gi forutsigbarhet og stanse prispresset på kvotene. Hvor 

stor andel av solgt kvote som holdes tilbake, og hvilke produsenter/grupper som eventuelt 

får mulighet til å kjøpe kvoter fra staten må avgjøres i forhandlinger mellom faglaga og 

staten i jordbruksforhandlingene. 

 

 

4. Konvertering fra geitemjølkkvote til kumjølkkvote 

Regelverket gir mulighet til å konvertere geitemjølkkvote til kumjølkkvote (i forholdet 

1:2), en ikke motsatt. I dagens situasjon med forholdstall på kvoter under 1,0 både for ku- 

og geitemjølk, eksport av Jarlsbergost som faller vekk og synkende salg av mjølk er det lite 

hensiktsmessig å øke andelen kumjølk. Det er dessuten få geitemjølkprodusenter igjen. 

Produksjonsmiljøet er allerede lite og sårbart, med kun 270 produsenter totalt.  

Telemark Bondelag mener derfor at muligheten for å konvertere kvoter må stoppes. 

 

  

1) Produksjon på flere kvoter. 1.3.2018. Rapport nr. 11/2018.  
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5. Ulike regelverk for kumjølk og geitemjølk 

Ordningen med omsetning og kvoteleie fungerer mer brutalt for geit enn for ku. Landet er 

delt i to omsetningsregioner, i motsetning til 14 for kumjølk. Oppkjøpsordningen for 

geitemjølk som ble innført i 2017 har dessuten bidratt lite til å redusere det totale volumet, 

da andelen som må selges til staten er uendret (20%).   

 

To omsetningsregioner gjør ar kvoter kan flyttes over flere fylker, og/eller fra fjellbygder 

til kysten eller motsatt. Det gir svært liten forutsigbarhet for meieriindustrien. For å 

opprettholde et system med inntransport og felles foredling må det være et minste antall 

produsenter. Det må og være flere produsenter i et område for å ivareta et godt faglig 

miljø, og ikke minst bør en sørge for at ikke geitemjølka produseres av noen få svært store 

geiteflokker uten effektiv beitebruk i utmark. 

 

Geita forbindels ofte med fjell og bratte liter, seterdrift og flotte kulturlandskap. Utstrakt 

bruk av utmarksbeiter er også basis i «norske modellen» for geitehold. For å sikre denne 

modellen framover mener Telemark Bondelag det er avgjørende at vi forvalter 

geitekvotene på en langt bedre og mer forutsigbar måte enn i dag. Få 

geitemjølkprodusenter og ulikt antall kvoteregioner gjør at regelverket kan være ulikt for 

ku- og geitemjølkkvoter.  

 

Overgangsordninger 

Telemark Bondelag mener at det som er avgjørende nå er å dempe prispresset på 

mjølkekvotene og stoppe den pågående utviklingen. Hovedproblemet, slik vi ser det, er 

prisgaloppen ved privat omsetning av kvoter og en stor andel kvoteleie. Det er og uheldig 

med sentralisering av mjølkeproduksjonen innenfor kvoteregionene. Vi mener derfor det 

må etableres en stopp nå, men at det gis mulighet for overgangsordninger og anledning til å 

søke om dispensasjoner.   

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Norges Bondelag vil sikre/utvikle kvoteordningen for mjølk og vil ha slutt på at det 

hvert år utbetales betydelige beløp fra den aktive delen av 

mjølkeproduksjonsnæringen til bønder som har sluttet med mjølkeproduksjon, og 

bidra til at aktive bønder eier produksjonsgrunnlaget sitt. Norges Bondelag vil endre 

forskrift for kvoteordningen for mjølk med en klar målsetting om at mjølkekvoter 

skal omsettes gjennom staten, og at leieforhold skal stanses.     

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Aslak Snarteland  

Leder Telemark Bondelag 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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Kopi: Sigrid Hjørnegård/Ledelse 

 


