
Ø3/Ø3/2Ø11 12:27
Ø3/Ø3/2Ø11 12:26 F IN LMD NE1657 2EI1

)bit truxxise,

14'93
DET KONGELIGE

EINANSDEPARTEMENT taii( )ru fil 1-tiC- k

Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep
0030 OSLO

Deres ref Vår ref Dato

201001425/GDI4 10/5109 ATK/GFE 03.03.2011

Horing- av ny forskrift om kvoteordningen for melk

Det vises til brev av 18. november 2010 fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) om
ovennevnte.

På bakgrunn av jordbruksoppgjøret i 2008 og St.prp. nr. 69 (2007-2008)Om
jordbruksoppgjøret 2008 — endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m., har LMD foretatt en
helhetlig gjennomgang av regelverket for kvoteordningen for melk. LMD opplyser om
at endringsforslagene tar sikte på å forenkle dagens regelverk, uten at formålene med
kvoteordningen endres, herunder at kvoteberegningsreglene, maksimalgrensen for
produksjon og de geografiske avgrensingene videreføres.

LMD foreslår at kvoteleie ikke reguleres særskilt i forskriften, slik at leie av melkekvote
blir et rent privatrettslig forhold. Dermed bortfaller blant annet kravet om 5-årige
leiekontrakter, og det blir mulig å være leietaker og utleier samtidig. Fellesforetak
(samdrifter mv.) med disponibel kvote under 400 000 liter vil ifølge forslaget få samme
regelverk som enkeltpersonsforetak, herunder mulighet for kvoteleie. Videre foreslår
LMD å fierne antalls- og avstandsbegrensningen i dagens regelverk. For samdrifter over
400 000 liter foreslås det imidlertid ingen materielle endringer i dagens regelverk.

øvrige forslag til endringer innebærer at kvoteselger nå kan velge å selge kun deler av
melkekvoten, at tilgjengelig statlig kvote fordeles mellom kjøperne uavhengig av
eksisterende kvotestørrelse, at foretak uten melkekvote kan kjøpe kvote på det private
markedet, og at leveransekravet ved gjenopptakelse av melkeproduksjon avvikles.

Iomtalen av økonomiske og administrative konsekvenser står det at det må tas høyde
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for at endringene vil kunne medføre kostnader ved utvikling av IT-Iøsninger.
Finansdepartementet forutsetter at eventuelle økte utgifter kan dekkes innenfor LMDs
gjeldende bevilgninger.

Finansdepartementet vil for øvrig avvente høringsinstansenes syn, og LMDs videre
oppfølging av forslag til forskrift, før det tas endelig stilling til saken.

Med hilsen

Silje Gamstøbakk e.f,
avdelingsdirektør

Turid Mette Nilsen
underdirektør


