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Oppland Bondelag - Innspill til enderinger i regelverket om kvoteleie 

Oppland Bondelag har i lengre tid vært bekymret for prisene ved kjøp og leie av 

mjølkekvote. Det går mye penger ut fra aktive mjølkeprodusenter for å skaffe 

produksjonsgrunnlag. Prisene har økt mye de siste årene og særlig etter jordbruksoppgjøret 

i 2014 da kvotetaket ble betydelig hevet.  

 

Oppland Bondelag mener det er avgjørende å beholde kvoteordninga og at det også er noe 

fleksibilitet både for å kunne kjøpe og leie kvote. En av de store utfordringene er 

prisnivået, og hvordan en kan få regulert dette til et fornuftig nivå. 

 

Høringsnotatet fra Norges Bondelag av 18.12.2019 er svært grundig og viser at det ikke er 

noen enkle løsninger for å redusere utleievolum eller pris, noe vi også har vært kjent med 

fra tidligere utredninger. 

 

Oppland Bondelag har hatt en grundig høringsprosess der vi har orientert på våre 

regionmøter i januar og deretter hatt det ute til høring i lokallagene. Vi har fått innspill fra 

23 av våre lokallag. 

 

Innspillene er gitt på de 5 forslagene som det ble vedtatt på årsmøtet at styret i Norges 

Bondelag skal vurdere: 

 

1. Fjerne muligheten for fremleie av mjølkekvote. 

2. Fjerne muligheten for kjøp av kvote hvis produsenten ikke er i aktiv drift. 

3. Inndra andel av kvote som ikke har vært produsert de siste fem åra 

4. Sette begrensning for hvor lenge ei kvote kan sove/leies ut  

5. Forkjøpsrett til leid kvote ved endt leieperiode. 

 

Tilbakemeldingen fra lokallagene spriker. De fleste ønsker å finne løsninger som reduserer 

pris, kvantum utleid kvote, hvor lenge en kan ha sovende kvote m.m. Et par av lokallagene 

har kommentert at notatet i størst grad konsentrerer seg om utfordringer / konsekvenser for 

utleier av kvote, og ikke kvoteleier – den aktive mjølkeprodusenten. Det er også 

kommentert at kvoteeier, selger/utleier, har for stor makt. 
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Hovedutfordringen for å finne gode løsninger er, slik det også pekes på i notatet fra Anders 

Huus, at vi ikke har aktivitetskrav i samdrifter og heller ikke gode forslag på gode 

kontrollerbare systemer for aktivitet.  

 

Konklusjon 

Oppland Bondelag støtter anbefalingene i notatet fra Norges Bondelag: 

- om å innføre forbud mot å leie ut kvote samtidig som en leier inn kvote. Bør bare gjelde 

nye avtaler. Må være mulig å søke om dispensasjon i en utbyggings-/utvidelsesfase da 

en må sikre seg kvote tidligere enn driftsapparatet er klart 

- om å ikke gå videre med punktene 2-5 ut fra at to av tiltakene vil det ramme samdrifter / 

avslutte samdrifter så lenge vi ikke har aktivitetskrav eller kontrollerbare systemer for å 

dokumentere aktivitet. For de to andre foreslåtte tiltakene frarådes det å gå videre p.g.a. 

at det vil være for stor inngripen i privat eiendomsrett. 

 

Selv om en i denne omgang ikke finner de gode løsninger med tanke på reduksjon i volum 

og pris på kvoteleie, er Oppland Bondelag opptatt av at dette er en sak det må jobbes 

videre med.  

 

Lokallagene har spilt inn noen momenter som kan være aktuelt å ta med i det videre 

arbeidet med kvoteordningen og regelverket:  

- Avtale pristak på leie og salg av kvoter 

- Utrede hvor mange samdrifter som er reelle aktive samdrifter og se hvordan en kan løse 

kvoteleieproblematikken uten at det får uønskede konsekvenser for disse samdriftene 

- Er det mulig å følge aktivitetskrav i samdrift gjennom utlønninger til medlemmene i 

samdrifta? 

- Strengere kriterier for å bli godkjent som samdrift 

- Fortsette å kreve salg til staten ved nye avtaler om utleie, 20-50% salg. (gjelder ikke 

forlengelse av eksisterende avtaler). Dette vil redusere interessen for utleie.  

- Økt pris på statlig oppkjøp (ser bort fra prisen ved den ekstraordinære utkjøpsrunden) 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Klikk her for å skrive inn tekst. Ola Råbøl 
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Næringspolitisk            Postboks 9354 

Grønland 

0135 OSLO 

Næringspolitisk Anders Huus Postboks 9354 

Grønland 

0135 OSLO 

 


