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Uttalelsetil horingav ny forskriftom kvoteordningen-forine
Vi viser til høring av ny forskrift om kvoteordningen for melk, og vil her gi vår uttalelse. Vi
har valgt å peke på de endringene i høringen som gir mest radikale utslag i Rogaland.
Vi finner det likevel rett innledningsvis å melde tilbake vår undring over at en helhetlig
gjennomgang av regelverket for kvoteordningen skjer på denne måten. Etter vår mening bør
et så viktig arbeid skje i samarbeid med avtalepartene i jordbruket —dvs, at en høring av ny
forskrift kom fra en partsammensatt arbeidsgruppe, gjerne hvor både mindretalls og flertalls
forslag kom fram. Det er jo en gang slik at dagens kvoteregelverk gir ulike utslag rundt i
landet —og at også slike sider burde komme tydeligere fram. Videre mener vi at radikale
endringer i kvoteregelverket også bør avvente kommende Stortingsmelding om mat- og
landbrukspolitikken.
Så over til enkeltelement i forslaget;

Samdrifterunder400 000 liter i kvoteblir likestilt med enkeltpersonforetak, og med det
blir regelen om at deltakere i samdrifter kan søke særskilt om tilskudd for husdyr utenom
samdrifta flernet. Etter vår mening vil dette svekke mange gardsbruk, spesielt i distriktene.
Det økonomiske grunnlaget for slike samdrifter kan mer eller mindre falle bort. I realiteten vil
de fleste samdriftene under 400 000 liter i kvote forsvinne. Dette vil ramme de reelle
samdriftene som er basert på et "bredt og solidarisk eierskap" og som har en faktisk
arbeidsdeling. Endringen vil trolig føre til flere samdrifter over 400 000 liter i kvote.
Vi mener også at denne endringen vil forsterke den sentraliseringen av melkeproduksjonen vi
alt konstaterer i Rogaland. Endringen aktualiserer ytterligere behovet for to
produksjonsregioner i Rogaland.

Omsetningog leie av kvote. Omsetning er regulert i forslaget, kvoteleie ikke. Forslaget
innebærer ytterligere liberalisering. Vi hadde gjerne sett at det i utredningsarbeidet hadde blitt
mer fokusert på konsekvensene av ordningene med kjøp/salg/leie. Vi konstaterer at det i vårt
fylke er omsetnings- og leiepriser som ikke bidrar til økt lønnsomhet i melkeproduksjonen,
tvert i mot. Det er mer snakk om et børssystem som gir lavere inntjening hos
kjøperne/leietakerne enn før transaksjonen. På sett og vis et opplegg for økt økonomisk
utarming. Rogaland er ikke alene om en slik situasjon.
Samarbeidi beitesesongener et punkt som ikke er spesielt omtalt i høringen. Dessverre
konstaterer vi (for ofte) for mange utfordringer når det gjelder denne form for samarbeid —ja
nesten så mange problemer at vi ønsker en vurdering av hele ordningen.
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Forenkling?Intensjonene med endringene er bedre markedstilpasset produksjon og et mer
fleksibelt kvotesystem for bøndene. Det er godt mulig at dette blir resultatet, men vi reiser
samtidig spørsmål om endringene gir nye forvaltningsmessige utfordringer (tilskudd, kontroll)
sett fra det offentliges ståsted. Vi mener at forslag til nytt system ikke ser enklere ut.
Videre reiser vi spørsmål ved om endringene i sum fører til økt måloppnåelse for
landbrukspolitikken. Melkeproduksjonen er en strategisk viktig næring i norsk landbruk.
Endringer i kvoteregelverket kan fort influere på andre deler av landbruket —i hele landet.
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