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Iløring "forslag til ny forskrift om kvoteordningen for melk".

Samdriftenes Kontaktorgan (SKO), har behandlet forslaget til ny forskrift om
kvoteordningen for melk i styremøte den 17. februar 2011, og vil gi innspill og kommentarer
til denne.

For å opprettholde produksjonsmålet for melk og sikre landbruk over hele landet vil det være
viktig å stimulere til ytterligere etablering av melkesamdrifter. Etter vår oppfatning legges
det i forslaget, snarere opp til det motsatte. Grensen som konstrueres for samdrifter under og
over 400 tonn melk, er kunstig og vil ha flere negative sider som ikke kan aksepteres. SKO er
av den oppfatning at dagens regelverk angående kvoteordning for melk fungerer
tilfredsstillende, det mener det ikke er behov for å endre reglene i tråd med departementets
forslag.

Felles søknad
I følge forslaget blir samdrifter med kvote under 400 tonn behandlet som enkelt bruk, det
blir ikke mulig å søke separate tilskudd for andre dyreslag. Alle dyra inkl. melkekua må inn i
felles søknad. Det kan heller ikke søkes separat AK-tilskudd for grovffirareal som nyttes til
disse dyra. Dette betyr reduserte tilskudd og for mange større administrative kostnader.
SKO vil derfor be om at denne kunstige grensen som vil dele landets samdrifter i to
kategorier ikke blir innført.

Salg av får
I dag kan medlemmer i samdrift selge fôr til samdrifta og søke AK-tilskudd hver for seg,
dersom det ikke foregår tett driftssamarbeid. Når det gjelder AK-tilskudd for beitearealet har
samdriftene i dag en særordning. Medlemmene kan søke tilskudd på dette arealet selv om de
ikke selv disponerer dyra.

Vi er noe usikre på hvordan dette forholdet blir for samdrifter under 400 tonn, selv etter å ha
undersøkt saken i flere etater. Dersom vi har oppfattet dette riktig mener vi at salg av ffir
ikke er mulig for medlemmer i slike samdrifter, pga. særregelen som samdriftene har i
forbindelse med beite. Dersom dette er riktig vil det få svært store konsekvenser for mange
samdrifter.

Avløsertilskudd
I forslaget som er lagt fram må samdrifter under 400 tonn dokumentere bruken av
avløsertilskudd. Da samdriftene nytter medlemmene til avløsning og sjelden har behov for
innleid hjelp, vil svært mange miste dette tilskuddet.
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Samarbeid — driftsfellesskap
Det er tidligere lagt til rette for samarbeid innen ulike produksjoner. I forslaget som er ute til
høring er mulighetene for samarbeid ytterligere styrket. Ved samarbeid om ulike
produksjoner har det de siste årene stadig kommet fram tilfeller der en opererer i en gråsone
når det gjelder om foretaket skal betraktes som et driftsfellestiltak eller ikke, med de følger
dette har for tilskuddsutmåling. SKO mener dette blir et større problem med forslaget som er
lagt fram.

Forenklinger for samdrift- positivt
Når det gjelder enkelte detaljer i forslaget vil en se det som positivt med innføring av
forenklinger, som bortfall av avstandskrav og begrensning i antall medlemmer i samdrift.
SKO vil presisere at en ikke ser det som spesielt positivt, med lange avstander og mange
medlemmer, men vi mener at dette må kunne styres av deltageme selv og ikke av Staten. Når
det gjelder leie av kvote mener SKO at det må bli mulig å leie kvote også for medlemmene i
samdrift, og at det må gjelde opp til produksjonstaket.

Storekonsekvenser — veien videre
I  høringsnotatet mener departementet at mulige konsekvenser samlet sett likevel er
forholdsvis moderate. SKO mener at disse endringene i regelverket vil få svært store følger
for mange samdrifter under 400 tonn og at dette ikke kan aksepteres.

SKO mener at forslaget til forskrift må drøftes under jordbruksforhandlingene, da dette er
svært viktige og avgjørende saker for samdriftene og for all melkeproduksjon.

Vennlig hilsen
for Samdriftenes Kontaktorgan

Ole L. Skjulestad (leder)
Sign.
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