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Høring ny forskrift om kvoteordningen for melk - høringsuttalelse fra
Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland viser til brev datert 18.11.2010 fra Landbruks- og
matdepartementet (LMD) om høring av ny forskrift om kvoteordningen for melk.

Forslaget til ny forskrift vil føre til forenklinger både for gårdbruker, økonomiforvaltning
og kontroll og Fylkesmannen slutter seg til hovedgrepene for forenkling. Forslaget har
imidlertid noen konsekvenser som kan slå svært uheldig ut for melkeproduksjonen i
Nordland.

Videreføring av produksjonsregioner og maksimal disponibel kvote for ett enkelt foretak
eller fra en enkelt landbrukseiendom er en viktig rammebetingelse i forslaget. Forslaget gir
større fleksibilitet enn gjeldende kvoteordning Forslaget åpner for større fleksibilitet
gjennom å gi økte muligheter for strukturendringer og flytting av melkeproduksjonen
internt i regionen. Produsenten/virksomhetseieren vil selv kunne beslutte hvor og hvordan
produksjonen skal foregå innenfor disponibel kvote. Regelverket vil i hovedsak bli enklere
å forholde seg til for næringsliv og forvaltning.

Særreglene for samdrifter vil bli videreført for samdrifter over 400 000 / 200 000 liter mens
samdrifter under 400 000 liter kumelk / 200 000 liter geitmelk vil bli behandlet som ett
foretak. Dette vil føre til at små og mellomstore samdrifter likestilles med enkeltbruk når
det gjelder tildeling av tilskudd i jordbruksavtalen. Dette kan få store økonomiske og
strukturelle konsekvenser i fylker med mange små samdrifter.

I Nordland har 75 av 90 samdrifter i kumelkproduksjonen kvoter under 400 000
liter. Forslaget vil med stor sannsynlighet føre til oppløsning av mange samdrifter
og det vil neppe bli etablert mange nye sarndrifter i Nordland under 400 000 liter
melk i framtida. Ett av de viktigste fortrinnene med dagens samdrifter er muligheten
for avløsning og ordnet arbeidstid. Færre samdrifter vil føre til dårligere sosiale
forhold i landbruket og vanskeligere med avløsning over hele fylket. Dette kan
bidra til å forsterke nedleggingstakten i melkeproduksjonen i Nordland.
Arrondering av jordbruksarealet i Nordland gjør at svært mange samdrifter ikke har
spesielle strukturfordeler med å samarbeide om grovffirproduksjonen da arealene
ligger spredt. Avkorting i arealtilskudd for mindre samdrifter vil føre til at en
allerede økonomisk marginal grovffirproduksjon vil bli enda mer utsatt.
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De små samdriftene og deres medlemmer vil totalt sett kunne tape tilskudd gjennom
jordbruksavtalen. Medlemmenes produksjon på eget gårdsbruk vil etter forslaget bli
samordnet med samdriften. Medlemmene av samdrifta må søke felles om alle
tilskudd over jordbruksavtalen. Medlemmer i små samdrifter trenger i større grad en
annen produksjon ved siden av p.g.a. økonomien og for å kunne utnytte de samlede
ressursene på gården. Samordning av tilskudd vil føre til at deltakere i mindre
samdrifter ikke i samme grad som tidligere kan benytte seg av strukturvirkningene
av produksjonstilskuddene. Dette vil få store økonomiske konsekvenser i et fylke
som Nordland. Grovffirtilskuddet og husdyrtilskuddene betyr mye økonomisk i
Nord-Norge. Hvis man må søke felles på dette, vil det få konsekvenser for
lønnsomheten i husdyrproduksjonene. Driftsgranskingene viser at Nordland allerede
har svak lønnsomhet i melkeproduksjonen og den vil kunne bli enda svakere som
følge av dette forslaget.

Fylkesmannen vil i hovedsak slutte seg til de forenklingene som foreslås for forvaltning av
kvoteordningene for melk. Fylkesmannen vil likevel be om at ny forskrift for
kvoteordningen for melk ikke iverksettes før konsekvensene for mindre samdrifter er
utredet og beregnet.

For å sikre forutsigbarhet for de mange mindre samdriftene i Nordland bør avbøtende tiltak
iverksettes gjennom endringer i forslaget til ny forskrift. Dersom økonomiske ulemper for
mindre samdrifter skal kompenseres gjennom jordbruksavtalen, må de økonomiske
konsekvensene være utredet og kompensert før forskriften vedtas og settes ut i livet.

Med hilsen

Hill-Marta Solberg
fylkesmann
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