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Vega kommunestyre, møte 10.03.11
Uttalelse om "Forslag til ny forskrift om kvoteordningen for melk
Jordbruket må gis bedre kår
Landbruks- og matdepartementet vil ta bort samdriftene under 400 000 liter kumelk og 200 000
liter geitmelk. Det nye forslaget til forskrift om kvoteordningen for melk er skreddersydd for å
ramme nettopp disse. Alternativene er at enten må det bli bare en driver igjen i samdrifta eller så
må andre brukere kjøpes ut for at samdrifta skal vokse. Uansett valg av alternativ vil
departementet nå sitt mål om en sterkere bruksavvikling i melkeproduksjonen.
Hovedprinsippet i forslaget er at samdrifter med en produksjonskvote under 400 000 liter kumelk
og 200 000 liter geitmelk skal behandles som enkeltbruk. Det betyr at all produksjon som
benyttes i samdrifta/foretaket skal inngå i samdrifta. Det betyr igjen at alle tilskudd tildeles som
om det var et bruk. Det nye er at også areal- og kulturlandskapstilskuddet skal inngå, noe som
gjør at forproduksjonen regnes inn i samdrifta selv om driverne høster og driver jorda hver for
seg. I tillegg kreves det dokumentasjon av avløserutgifter, noe som betyr at samdriverne ikke kan
avløse hverandre, noe som er ei av hovedhensiktene med å drive samdrift. Det samlede tapet i ei
samdrift med en produksjonskvote på 300 000 liter vil bli ca 150 000 kroner.
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Alternativet til å tape disse pengene er å kjøpe seg opp i kvote til man kommer over 400 000
liter, som kan bety 8 —9 hundre tusen kroner i økt gjeld.
Departementet legger altså fram et nytt forslag som skal forsterke nedleggingstakten i
melkeproduksjonen. Det stikk motsatte av det det er behov for. Nå trengs det bedre økonomi i
melkeproduksjonen sånn at alle dagens bruk kan fortsette og nye vil etablere seg.
Istedenfor å mistenkeliggjøre melkebøndene ved å bruke begreper som "regelverksstridige
tilskuddstilpasninger" burde det stimuleres til og premieres samarbeid og at ressursene utnyttes
på best mulig måte.
Gjennom å beholde den private kvoteomsetningen og kvoteleia flytter man økonomien bort fra
de aktive bøndene og i hendene på utleiere av jord og kvote. Det er et nytt leilendingssystem som
er på vei inn.
Vega kommunestyre krever at regjeringen avviser det nye forslaget til forskrift for
kvoteordningen for melk og heller legger fram et nytt forslag om at kvoteomsetningen —
melkebørsen og kvoteleia skal avvikles i den nye stortingsmeldingen for landbrukspolitikken.

Med hilsen

André Møl
Ordfører
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