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Høring av ny forskrift om kvoteordningen for melk - uttalelse

Vi viser til deres brev datert 18.11.2010 der vi blir gitt anledning til å komme
med høringsuttalelse til ny forskrift om kvoteordningen for melk.

Innledningsvis vil vi påpeke at det synes merkelig at det er igangsatt en
gjennomgang av regelverket for kvoteordningen like før kommende
Stortingsmelding om mat- og landbrukspolitikk. Dette burde skjedd i motsatt
rekkefølge.

Det er viktig at et nytt regelverk er langsiktig og forutsigbart samtidig som det
forenkler dagens regelverk. Vi vil også påpeke at både hovedformålet med
forskrifta og de viktigste delmålene, distriktsprofil og variert bruksstruktur bør
komme tydelig fram i forskrifta.

Vi velger å peke på de endringene som vil få størst utslag i Sør-Trøndelag og
starter med forslaget om at  samdrifter under 400 00 liter i kvote  blir likestilt
med enkeltpersonforetak. Dette er ikke ønskelig og vi vil på det sterkeste
anmode om at reglene for samdrifter under 400 000 liter ikke blir endret til det
verre. At samdriftsmedlemmer fortsatt kan drive produksjon på eget foretak
utenom samdrifta, med rett til produksjonstilskudd og avløsertilskudd, vil være
viktig for å bevare det økonomiske grunnlaget. Det vil også virke positivt på
sysselsetting, produksjon og bevaring av kulturlandskapet.

Fjerning av muligheten for disse samdriftene til å søke om husdyr- og
aviøsertilskudd separat vil få store økonomiske konsekvenser. Dette vil svekke
mange gårdsbruk spesielt ute i distriktene. Det økonomiske grunnlaget for
samdrifter under 400 000 liter i kvote vil i stor grad forsvinne, siden mange av
disse har andre produksjoner i tillegg til melk. Det vil også være urimelig at
disse samdriftene må dokumentere kostnader til aviøsning ved ferie og fritid da
hensikten med samdriftene er at medlemmene kan aviøse hverandre. Endres
regelverket vil det mest sannsynlig skje en utvikling der det blir etablert flere
samdrifter over 400 000 liter i kvote og en vil samtidig få en sentralisering av
melkeproduksjonen.
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Når det gjelder  omsetning og leie av kvote  innebærer forslaget ytterligere
liberalisering. Det burde i utredningsarbeidet blitt fokusert mer på
konsekvensene av ordningene med kjøp/salg/leie. Omsetnings- og leieprisene
bidrar ikke nødvendigvis til økt lønnsomhet i melkeproduksjonen heller tvert
imot.

Samarbeid i beitesesongen  er ikke omtalt i høringen. Dette er et positivt
tiltak som bidrar til at mange melkeprodusenter fortsetter i yrket. Vi kjenner til
at denne formen for samarbeid i enkelte tilfeller fører til forvaltningsmessige
utfordringer. Vår erfaring er at ordningen burde vært gjennomgått og strammet
inn ved å sette inn noen begrensninger som for eksempel tidsrom/ant. måneder
for slikt samarbeid.

Vi er positive til:
At produksjonsregion = fylke beholdes
At leveransekravet om 24 måneders sammenhengende kvote bortfaller for
å aktivere kvote
Oppheving av minimumskvote
At deler av kvoten kan selges
At nyetablering kan skje ved kjøp av kvote
Opphør av regelen om at kjøp av tilieggskvote maksimalt kan være 30 %
av grunnkvote
Forslaget om fordeling av statlige kjøpte kvoter - likhet for liten og for
stor
Oppheving av avstandsbegrensningen

Melkeproduksjonen er en strategisk viktig næring i norsk landbruk. Videre er
kvoteordninga for melk et svært viktig styringsinstrument og det er vesentlig at
regelverket bidrar til å ta vare på mangfoldet i produksjonen også i framtida.
Endringer i kvoteregelverket kan fort influere på andre deler av landbruket - i
hele landet.
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