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HØRINGSSVAR - FORENKLING AV PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK 

Matindustrien er den nest største industrigren etter oljeindustrien, med 48 000 årsverk 
og produksjonsverdi på over 180 mrd. Matindustrien bidrar til verdiskaping i hele 
Norge, og er ett av de viktigste virkemidlene for norsk distriktspolitikk.  
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har over 28 000 medlemmer 
i matindustrien, med et godt utbygget kontaktnett av tillitsvalgte lokalt og på 
fylkesnivå.  
 

NNN mener det er viktig å styrke konkurransekraften til norsk melk. Noen av de foreslåtte 
endringene kan være bra, som for eksempel noen av forenklingene av 
prisutjevningsordningen for melk, men vi mener det er viktig å beholde en egen prisgruppe 
for «ost til industri». Dette vil være viktig for å opprettholde konkurransekraften til norsk 
industri som baserer seg på norsk råstoff. 
 
NNN er i utgangspunktet uenig i avviklingen av eksportstøtte, men anerkjenner at dette må 
gjennomføres innen de fristene som WTO legger. Vi mener at tidsrommet for utfasing bør 
benyttes fullt ut, og det bes departementet finne beste løsning i sammen med aktørene.  
 

NNN mener forslag til endringene i innfraktordningen er feil, og vil ramme distriktspolitiske 
hensyn. Våre tillitsvalgte i logistikkapparatet kan fortelle om kontinuerlig effektivisering av 
melkeinnsamlingen, effektivisering tas ut kontinuerlig. Departementets oppsummering om at 
lavere dekning av kostnaden vil føre til mer effektiv innsamling, er dermed feil. Endringen 
støttes ikke. 

NNN er positiv til nedtrapping av avgift til yoghurt og ferske oster, for å styrke 
konkurransekraften til norsk produksjon gjennom å senke særnorske prisutjevningsavgifter. 
Vi mener dette er et viktig tiltak for å støtte opp under mer norsk produksjon.  

NNN støtter ikke en «allmenngjøring» av distribusjonstilskuddet (som pr. dato er forbeholdt 
Q-meieriene) uten et krav til egne melkeprodusenter, fram til 01.07 2018. Dette er et forslag 
som dagligvarekjedene lett vil kunne finne interessant, og fylle sine kjøledisker med 
egenprodusert melkebaserte produkter. Og slik i enda større grad kunne tilrive seg 
markedsmakt på bekostning av merkevareleverandørene. En ytterligere fragmentering av 
drikkemelk-markedet vil ikke tjene kunden eller den norske bonden og jordbrukspolitikken. Vi 
mener justeringen av konkurransefremmende tiltak ikke bør gjennomføres før en grundig 
evaluering som planlagt i 2018. Det er viktig med forutsigbarhet for bransjen og for de 
aktørene som mottar dette tilskuddet.  
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NNNs hovedpunkter: 

 Viktig å beholde en egen prisgruppe for «ost til industri». 

 Tidsrommet for utfasing av eksportstøtte bør benyttes fult ut, og det bes 
departementet finne beste løsning i sammen med aktørene. 

 Innfraktordningen må ikke svekkes. Vi er i mot de foreslåtte endringene. 

 Positive til nedtrapping av avgift til yoghurt og ferske oster. 

 Vi støtter ikke en «allmenngjøring» av distribusjonstilskuddet (som pr. dato er 
forbeholdt Q-meieriene) uten krav om egne melkeprodusenter. 

 Vi støtter ikke endring av de konkurransefremmende tiltakene. 

 

 
 
 

Med vennlig hilsen 
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 

 
 

Ann Elise Hildebrandt 
Forbundssekretær 

 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i NNN, og har derfor ingen signatur. 
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