
1 av 6 

 
 

 

Saksframlegg 
Arkivsaksnr : 16/00749-22 

Saksbehandler: Jarle Bergsjø  

 

Omsetning og leie av mjølkekvoter 

 

 

Forslag til vedtak: (styrets innstilling til representantskapet og årsmøte) 

Kvoteordningen for mjølk er et sentralt virkemiddel i norsk landbrukspolitikk. 

Kvoteordningen må utvikles på en måte som sikrer legitimitet og politisk støtte for ordningen 

på lang sikt, og som samtidig gir tilstrekkelig forutsigbarhet for næringa.  

 

Norges Bondelag vil sikre/utvikle kvoteordningen for mjølk, med særlig vekt på å øke 

andelen eid kvote blant aktive mjølkeprodusenter og å få ned kvoteprisene.  

 

Endringer av kvoteordningen vil få konsekvenser for den enkelte bonde. Dette må derfor 

vurderes nærmere og ses i sammenheng med endringer i forholdstall/evt nedskalering av 

totalmengde kvote i fm bortfall av eksportstøtte. 

 

 

 

Saksutredning 

Telemark Bondelag har til årsmøtet fremmet forslag om at Norges Bondelag skal arbeide for å 

foreta store endringer i kvoteordningen for melk. Telemark Bondelag vil at: 

1) Det skal settes et kvotetak på 750 tonn for kumelk og 200 tonn for geitemelk 

2) Kvoteleie skal opphøre, alternativt begrenses til en periode på 5 år. Samtidig 

finneordninger som hindrer opprettelse av såkalte «fiktive samdrifter». 

3) All omsetning av melkekvoter skal skje til Staten. Hvem som skal få muligheter til å 

kjøpe kvoter skal besluttes i jordbruksforhandlingene. 

4) Muligheten for å konvertere geitemelkkvote til kumelkkvote må opphøre 

5) Ha ulikt regelverk for geitemelkkvoter og kumelkkvoter 

 

Telemark Bondelag ber om at det i årsmøtet fattes følgende 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 mjøl med en klar målsetting 

om at mjølkekvoter skal omsettes gjennom staten, og at leieforhold skal stanses.» 

 

Historisk utvikling i kvoteordningen for melk 

Figuren under oppsummerer de viktigste endringene i kvoteordningen for melk. 

Kvoteordningen kom i 1983 for å begrense den store overproduksjonen av melk en hadde da. 

Fram til 1989 ga ordningen ingen utviklingsmuligheter på det enkelte bruk. I 1989 ble det 

åpnet for samdrift. I 1997 fikk man kjøp og slag av kvote gjennom staten. Antallet kjøpere/ 

ønske om kjøpt kvantum, oversteg mange ganger antall selgere og solgt kvantum. I 2003 ble 

det åpnet for privat salg av kvote mellom produsenter, bl.a fordi politikerne etterlyste større 

fleksibilitet i kvoteordningen.   

 

Fra 1989 til 2003 skjedde i praksis all utvikling i melkeproduksjonen gjennom samdrift. 
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Det innebar at en svært stor andel av nye fjøs som ble bygd på den tida, var samdriftsfjøs. Det 

var i praksis ikke tilstrekkelig økonomi i å sette opp fjøs til tilsvarende størrelse som en hadde 

kvote for. Samtidig lå det et arbeidskrav på samdriftsdeltakerne. Dette falt i 2004. Samdrifter 

hadde et høyere kvotetak enn enkeltpersonforetak (750.000 l mot 400.000 l). For å omgå 

dette, organiserte mange produsenter seg i samdrift, selv om de i praksis leide kvote av 

passive deltakere. En fikk begrepet «fiktive samdrifter».   

 

For å unngå denne diskrimineringen og for å skape ytterligere fleksibilitet i ordningen, ble 

kvoteleie innført (også) for enkeltpersonforetak fra 2009. I 2015 ble det gjort en ytterligere 

harmonisering mellom samdrifter og enkeltpersonforetak. Alle særskilte regelverksordninger 

om samdrift ble avviklet, og det ble etablert et felles kvotetak på 900.000 liter. Et samlet 

Storting sluttet seg til samordningen. Begrepet «bortdisponering av kvote» ble etablert, noe 

som betyr at en ikke lenger skiller på om kvota er leid bort til et enkeltpersonforetak eller 

inngår i et foretak organisert som ANS, DA, AS etc (samdrift). 
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Forslaget fra Telemark Bondelag minner mye om systemet en hadde i perioden fra 1997 til 

2003, bortsett fra at forslaget innebærer: 

• At partene i jordbruksoppgjøret skal bestemme hvilke produsenter/grupper som skal 

får kjøpe kvote fra Staten 

• I realiteten et forbud mot samdrifter, dvs regelverket en hadde før 1989, dersom det 

ikke gjøres endringer i regelverket. 

 

Mulighetene for å få gjennomslag for et slikt system politisk anses i dag som minimal. Det er 

grunn til å tro at et stort flertall på Stortinget ikke vil gi sin tilslutning for et slikt system, og 

endringene vurderes derfor som lite realistisk å få gjennomført.  

 

I det neste vil vi gi noen korte betraktninger rundt de 5 punktene i forslaget fra Telemark 

Bondelag.  

 

Kvotetak. 

I jordbruksoppgjøret 2002 ble kvotetaket for samdrifter hevet til 750.000 liter. Det vil si at i 

hele perioden mellom 2004 (da aktivitetskravet falt) og 2014, har i praksis kvotetaket i 

melkeproduksjonen vært 750.000 liter.  

 

Fra 2014 har kvotetaket vært 900.000 liter. 2020 blir 6. året med dette kvotetaket. Å sette det 

ned til 750.000 l for kumelk, vil måtte bety at noen produsenter som har disponibel kvote 

mellom dette taket og 900.000 liter enten: 

- Må gå ned i produksjon til de nye takene eller 

- Få et individuelt kvotetak tilsvarende dagens disponible kvote 

 

85 foretak har ei disponibel kumelkkvote på over 700.000 liter. Det vil innebære at noen færre 

enn dette vil bli rammet av et lavere tak, eller måtte få spesialløsninger. Taket ble satt ved 

behandlingen av jordbruksoppgjøret 2014 der dagens regjeringspartier utgjorde flertallet. 

 

5 foretak har ei disponibel geitemelkkvote på mer enn 200.000 liter, men ingen har mer enn 

280.000 liter. Dagens kvotetak på 900.000 liter har i realiteten ingen praktisk betydning for 

geitemelkprodusentene. For å lage et reelt kvotetak for geitmelkkvote, uten å gi individuelle 

kvotetak, kunne en satt et kvotetak på 300.000 liter for geitemelk. 

 

 

Kvoteleie 

Etter Stortingsvedtaket om full harmonisering av regelverk for samdrifter og 

enkeltpersonforetak, er det ikke mulig å stanse bare klassiske kvoteleieforhold. Da betyr det 

også at en må forby organisering av kvoter gjennom DA, ANS og AS. Det betyr i praksis at 

alle samdrifter også må opphøre. Alternativt kan en gi overgangsordning, der kvoter som 

allerede er organisert på denne måten får et tidsbegrenset/varig unntak.  

 

Å forby andre organisasjonsformer enn enkeltpersonforetak i melkeproduksjonen vil antakelig 

være utfordrende i forhold til annet regelverk. Et annet alternativ er at Stortinget opphever 

vedtaket fra 2014, og lager et eget regelverk for samdrifter igjen. Da vil i så fall utfordringen 

som Telemark Bondelag peker på med fiktive samdrifter, bli en realitet. Hvorfor skal de som 

organiserer seg i ANS, DA og AS få lov til å «leie» kvote, mens enkeltpersonforetak ikke skal 

få lov? Telemark Bondelag skriver at en må prøve å finne ordninger som hindrer opprettelse 
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av såkalte fiktive samdrifter. Dette har tidligere vist seg å være svært vanskelig, og det var 

ingen som klarte å komme opp med praktikable løsninger i perioden 2004 til 2009. 

 

Omsetning av kvoter 

Gårdbrukere som står overfor et investeringsvalg for framtida, produserer i dag ofte i et fjøs 

bygd på 70- eller 80-tallet med den tidens teknologiske løsninger. Den teknologiske 

utviklingen har gjort det enklere for familiebruk å øke driftsomfanget uten å måtte leie inn 

mer hjelp enn tidligere. Ved utbygging/ombygging vil det i de aller fleste tilfeller være 

økonomisk lønnsomt å utvide produksjonskapasiteten, i hvert fall til en viss grad. Kjøp/leie av 

kvote vil i slike tilfeller være et aktuelt alternativ for å gi tilfredsstillende økonomi i 

produksjonen. Hovedspørsmålet er om jordbruksavtalepartene klarer å fine fram til rettferdig 

fordeling av de statlige kvotene, tilpasset den enkelte produsents behov for 

produksjonsrettigheter. Fordelen med systemet fremmet av Telemark Bondelag vil være 

kostnadsreduksjon i produksjonsrettigheten. I dag er det i stor grad markedskreftene som 

styrer hvem som tar i bruk utviklingsmulighetene. Med et system slik Telemark foreslår, vil 

en i større grad styre utviklingen i andre retninger enn markedskreftene.  

 

Konvertering fra geitemjølkkvote til kumjølkkvote. 

I årets jordbruksoppgjør krevde Jordbruket et slikt forbud. I sluttprotokollen står følgende: 

«Partene er enige om at det fra 1. januar 2020 ikke skal gis adgang til å konvertere 

geitemelkkvote til kumelkkvote.» 

 

Forslaget fra Telemark er derfor vedtatt i årets jordbruksoppgjør. 

 

Ulike regelverk for kumjølk og geitemjølk. 

Telemark Bondelag skriver at det er avgjørende at vi forvalter på en langt bedre og mer 

forutsigbar måte enn i dag. Få geitemelkprodusenter og ulikt antall kvoteregioner gjør at 

regelverket kan være ulikt for ku- og geitemelkkvoter.  

 

For 2019 er det 280 foretak med disponibel geitemelkkvote som utgjør 21,8 mill. liter. Til 

sammenligning utgjør dette volumet litt mindre enn kumelkvolumet i Finnmark. Å splitte opp 

kvoteregionene for geit i flere enn 2 regioner, vil innebære et veldig lite antall produsenter i 

hver region, og et lite antall liter som blir omsatt innen hver region. Det kan innebære at det i 

realiteten ikke vil være et marked som fungerer for geitemelkkvoter innen hver kvoteregion. 

 

 

Sentralisering av melkeproduksjonen 

Telemark Bondelag argumenterer for å gjøre endringer i kvoteordningen med at de ser en 

sentralisering av produksjonen innenfor kvoteregionene. SSB har klassifisert kommunene 

etter kriterier for næringstilknytning og sentralitet. Det er 7 klasser. Vi har plukket ut 

kommuner som befinner seg i klasse 5 «Sentrale, blandede tjenesteytings- og 

industrikommuner» og klasse 7 «Sentrale tjenesteytingskommuner» som kommuner som er 

sentrale. Dette er gjort for de fylkene som har kommuner fordelt i flere klasser, dvs Hedmark, 

Oppland, Buskerud, Telemark, Aust Agder, Vest Agder Rogaland, Hordaland, Trøndelag og 

Troms. Totalt 61 kommuner. I 2009 var samlet disponible kvote for disse kommunene 199,2 

mill. liter. I 2019 er samlet disponibel kvote økt med 0,7 mill. liter til 199,9 mill. liter. Det er 

en vekst på 0,4 prosent på 10 år. For de resterende kommunene i disse fylkene har disponibel 

kvote økt med 6,3 mill. liter, dvs en vekst på 0,7 prosent. Med utgangspunkt i dette er det ikke 
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rett å hevde at kvoteordningen man har hatt fra 2009 bidrar til en sentralisering av 

melkeproduksjonen.  

 

Vi har tatt en sjekk i tre fylker på hvordan disponibel kvote har flyttet seg de siste 10 årene.  

 

Annet 

Store inngrep i kvoteordningen vil skape reaksjoner. Mange har investert dyrt i kvoter. En 

omlegging slik Telemark Bondelag foreslår, vil sannsynligvis føre til dramatisk verdifall for 

mange som har kvoterettigheter. Produsenter som i dag leier mye kvote, vil miste sitt 

produksjonsgrunnlag. Man kan da prioritere denne gruppen med å få kjøpe kvote. Det er ikke 

sikkert de får kjøpt like mye som de leide. Det vil avhenge av om flere av dagens 

kvoteutleiere velger å legge kvota sovende. Om de velger dette vil bl.a avhenge av 

familiesituasjon (venter på at yngre generasjon skal overta) og salgsprisen.  

 

Til årets jordbruksforhandlinger krevde Norges Bondelag at 20 % av kvotene som er 

bortdisponert skulle selges Staten dersom kvotene skiftet landbrukseiendom (unntatt dersom 

de ble tatt tilbake til landbrukseiendommen de tilhørte). Det ble ikke gjennomslag for 

forslaget i forhandlingene. De til dels sterke reaksjonene som har kommet til dette forslaget, 

tilsier at det å gjøre store endringer i kvoteordningen vil skape store reaksjoner.  

 

Volumet av norsk melkeproduksjon skal ned. I årets jordbruksoppgjør ble en enige om å 

suspendere kjøps/salgsordningen fra 1/8-19. Partene skal finne fram til en ny midlertidig 

ordning fra 1/10-19 finansiert med omsetningsavgift. Det er stor usikkerhet hvordan 

kvotemarkedet vil utvikle seg framover i lys av den nye ordningen. 

 

 

 


