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Høringsuttalelse- forslag til justeringer i prisutjevningsordningen for melk 
NHO Mat og Landbruk viser til høringsbrev av 1. februar 2013 med høringsnotat av 29. 
januar og utkast til endringsforskrift. 

 

NHO Mat og Landbruk ønsker innledningsvis å vise til det arbeidet som har vært 
gjennomført i forbindelse med evalueringen av de konkurransepolitiske tiltakene i 

prisutjevningsordningen for melk. Vi erkjenner at problemstillingene er komplekse, men 

mener at det er gjennomført en tilfredsstillende kartlegging og evaluering, som grunnlag for 

å konkludere på utforming av fremtidige tiltak. NHO Mat og Landbruk tar til orientering 
forslagene i høringsbrevet fra LMD, datert 1. februar 2013, og gir sin tilslutning til å 

evaluere tiltakene på ny om fem år. Samtidig ønsker vi å understreke betydningen av at 

rammevilkårene samlet og over tid, må ha som hovedfokus å legge til rette for en 
konkurransekraftig norsk meieriindustri.  

 

Utviklingen i markedsandeler og økonomisk resultat er sentrale parametere i evalueringen 

som er gjennomført av SLF og som danner utgangspunktet for LMDs forslag til endringer. 
SLFs tall viser at TINEs markedsandeler har falt i perioden (tall frem t.o.m. 2011). Samtidig 

som økonomien i de selskapene som mottar tilskudd har vist en positiv utvikling siden 2007. 

På bakgrunn av dette mener NHO Mat og Landbruk det er naturlig å konkludere med at det 
det i dag er en virksom konkurranse i markedet for meierivarer i Norge, som var sentralt i 

mandatet for SLFs evaluering.  

 
Rammevilkårene må styrke meieriindustriens konkurransekraft 

Dagens konkurransepolitiske tiltak har et omfang på ca. 130 mill. kroner. Dette er beløp som 

er kostnader i prisutjevningsordningen, og som direkte svekker konkurransekraften til en 

samlet norsk meieribransje. En utvidelse av omfanget av de konkurransepolitiske tiltakene 
vil svekke konkurransekraften ytterligere. Samtidig er det et faktum at importen av 

meierivarer har økt betydelig de siste årene. Det er ingen grunn til å tro at denne trenden vil 

avta. NHO Mat og Landbruk er bekymret for denne utviklingen, og mener at over tid er 
importkonkurransen den største utfordringen som norsk meieriindustri står overfor. NHO 

Mat og Landbruk vil derfor på generelt grunnlag anbefale tilbakeholdenhet i forhold til å gi 

disse ordningene et omfang og en kostnad som i sin tur kan svekke bransjen som helhet. I 
dette ligger også muligheten for at tiltakene kan bidra til å utsette effektiviseringstiltak i 

industrien, eller indirekte bidrar til å opprettholde et for høyt kostnadsnivå. Videre mener vi 

at aktørspesifikk differensiering overfor industribedrifter bør være et unntak, og tiltakene må 

søkes avgrenset i tid. 

 

Vennlig hilsen  

NHO Mat og Landbruk 
 
Bjørn Eidem                                                                                         André Monsrud 

Direktør næringspolitikk                                                           Fagsjef næringspolitikk
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