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Høringsuttalelse til ny forskrift om kvoteordningen for melk
Sametinget viser til høringsbrev av 17.11.2011 på Deres hjemmesider, og vil med dette komme med
høringsuttalelse.
Levende bygder i samiske områder er den beste garantien for at samisk kultur og språk får en sikker
fremtid. Levende bygder oppnår vi blant annet gjennom et levedyktig og vitalt landbruk med en
variert bruksstruktur. Endringer i landbruksforvaltningen må ha dette som effektmål. Sametinget har
forståelse for at regleverket må forenkles, men mener at forenklingen ikke må gå på bekostning av en
variert bruksstruktur.
Enklere å produsere på flere kvoter
Da de fleste samdriftene i samiske områder er under 400 000 liter, bifaller Sametinget departementets
beslutning den 15.03 om at dagens regelverk også for samdrifter under 400 000 liter videreføres i
kvote- og tilskuddsregelverket.
Leveransekravet ved gjenopptakelse av melkeproduksjon avvikles
Sametinget er kritisk til at regelen om to års produksjon på egen eiendom er foreslått å falle bort.
Sametinget er redd for at det vil føre til massesalg av kvoter ut fra distriktene, da det ikke vil gi
incentiver til å ta opp drift ved nedlagte bruk med melkekvote.
Likestilling mellom alle kjøpere av statlig kvote
For å sikre en variert bruksstruktur må de minste brukene prioriteres ved økning av melkekvoter.
Dette forslaget innebærer at de største foretakene ikke lenger prioriteres og Sametinget er positiv til
dette.
Lettere for nye produsenter å etablere seg
Gjennom statistikken i Samiske tall forteller kan Sametinget dokumentere en stor avgang i næringa i
samiske områder. For å opprettholde melkeproduksjonen i disse områdene bør unge bønder under 35
år, som i dag må kjøpe statlig kvote, få denne gratis. I stedet for å likestille foretak som ikke har kvote
med foretak som har kvote fra før, bør heller dagens nyetableringsordning utvides slik at nystarta ikke
forgjeldes.

Åpning for salg av deler av kvoten
Sametinget er kritisk til at deler av kvoten kan selges, da man kan oppnå salg av privat kvote og kjøp
av statlig kvote innenfor et kort tidsrom. I samiske områder er kvoteprisene høye og dette forslaget
vil kunne dermed kunne føre til prisspekulasjon, noe Sametinget er i mot.
Sikring av rammebetingelser for jordbruket i samiske områder
Betydningen av jordbruket for opprettholdelse og utvikling av samisk kultur, sammenholdt med
næringens negative utvikling, tilsier at det må jobbes aktivt for å styrke mulighetene og grunnlaget for
jordbruk i de samiske områdene. Sametinget ønsker en mulighet til å bidra til at jordbruksnæringens
rammebetingelser sikres, og på den måten bidra til levende samiske miljøer og levende bygder. I saker
som vil ha stor betydning for landbruket i samiske områder fremholder Sametinget myndighetenes
konsultasjonsplikt, og ønsker i fremtiden å få tidlig informasjon om store omleggingsforslag i
landbrukspolitikken.
Sametinget vil be LMD om at i saker som berører samiske interesser må Sametinget inkluderes i slike
saker. Det dreier seg også om høringssaker.
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