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Nedskalering av melkeproduksjonen - innspill fra Oppland 

  

Vi viser til tilsendt notat av 21.06 samt plansjer om saken. Notatet og plansjene ble sendt ut 

til lokallagene, og vi har fått innspill fra godt over halvparten av våre lokallag. Dette er en 

viktig og krevende sak, noe engasjementet fra lokallagene og medlemmer ellers viser.  

 

Nedskalering av melkeproduksjonen er nødvendig, men det vil smerte økonomisk. Det er 

viktig å finne løsninger som gir minst mulig negative økonomiske utslag både på kort og 

lang sikt, og det må gjøres på en måte som oppfattes rettferdig melkeprodusenter imellom. 

Samtidig må det være en ordning som sikrer en produksjonsfordeling av melk rundt 

omkring  i landet tilnærmet slik den er i dag. 

 

Styret i Oppland Bondelag behandlet saken på et styremøte den 21. august og gir følgende 

innspill: 

 

Slik utviklingen i melkemarkedet og forbruket av norsk melk har vært de siste årene, 

mener Oppland Bondelag det ligger store nok utfordringer i å stabilisere melkeforbruket på 

dagens nivå. Oppland Bondelag mener derfor at melkeproduksjonen i denne omgangen må 

nedskaleres tilsvarende melkemengden brukt til Jarlsbergost til eksport, altså ca 100 

millioner liter.  

 

Beregninger viser at det blir minst økonomisk tap ved å ta ut hele melkemengden ved 

oppkjøp. I jordbruksforhandlingene var det enighet om at det skulle brukes både 

forholdstall og oppkjøp. Oppland Bondelag mener ut fra de økonomiske beregningene at 

mer enn halvparten av melkemengden bør tas ved oppkjøp. Vi foreslår at andel oppkjøp 

legges et sted i intervallet 60-75%. Det resterende andelen, i intervallet 25-40%, tas ut med 

forholdstall. Oppland Bondelag mener både aktive produsenter og de som leier ut kvote, 

må ta del i kvotereduksjonen. Vi stiller spørsmål om forholdstallet da må tas på grunnkvota 

og ikke på disponibel kvote. 

 

For å få oppfylt nødvendig nedskalering med oppkjøp fra færrest mulig produsenter, burde 

den statlige andelen vært 100%. Oppland Bondelag mener likevel det er riktig at noe av 
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kvoten som selges, må være omsettelig til produsenter som ønsker / trenger mer kvote. Vi 

foreslår den statlige andelen ved utkjøpsordningen på nivået 70-80%.  

 

Vi ser at det er store forskjeller i kvotepris rundt omkring i landet, så prisspørsmålet er 

krevende. Prisen må være så høy for alle regioner at det er interessant å selge kvote. 

Samtidig bør ikke prisen overstimulere til salg. 

 

Oppland Bondelag foreslår at en bruker differensierte priser, og at en deler kvoteregionene 

inn i 2 eller 3 prisgrupper ut fra gjennomsnittlig kvotepris i de enkelte kvoteregioner siste 

tre år. Vi foreslår videre å sette kvoteprisen til gjennomsnittlig kvotepris i de enkelte 

prisgruppene de tre siste årene.  

 

Hvis en setter for høy pris i enkelte regioner, kan det føre til at nåværende utleiere av kvote 

velger å selge og dermed setter den aktive produsenten/leietaker i en akutt krevende 

situasjon. 

 

Uansett mener Oppland Bondelag det er nødvendig å regulere salg/oppkjøpsvolum på flere 

måter enn med pris.    

 

For å sikre en fortsatt fordeling av mjølkeproduksjonen rundt omkring i landet omtrent på 

dagens nivå, mener Oppland Bondelag det må settes tak på hvor stor volum som kan selges 

i hver kvoteregion. Hvis ønsket salgsvolum overstiger taket for det volumet som skal 

kjøpes opp i regionen, må en bruke «Førstemann til mølla» eller evt. annet system for å 

sette stopp. 

 

Oppland Bondelag mener at i denne krevende saken som vil smerte alle, både små og 

store, er det riktig med prinsippet om byrdefordeling og lik belastning for alle.  Ut fra dette 

ønsker vi ingen differensiering av forholdstall. 

 

Oppland Bondelag forstår at diskusjon om leie og utleie av kvoter ikke er tema i det 

forestående arbeidet med nedskalering av melkeproduksjonen. Vi vil likevel peke på et 

forhold omkring leiespørsmålene som vi har fått flere innspill på:  

- Framleie av kvote bør ikke tillates 

 

Oppland Bondelag er opptatt av at Norges Bondelag og Tine er enige om den løsningen 

som blir valgt. 

 

Vi ønsker lykke til i det viktige og krevende arbeidet med å finne de minst smertefulle 

tiltakene for nedskalering av melkekvotene. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

  

 

          

 


