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Ny forskrift om kvoteordningen for melk - innspill fra Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskonmiune viser til Landbruks- og matdepartementets (LMD) høringsforslag
om ny forskrift om kvoteordningen for melk.

Nordland fylkeskommune er glad for at Landbruks- og matdepartementet har besluttet at det
videre arbeid med nye forskrifter for kvoteordningen for melk, skal baseres på at dagens
regelverk for samdrift under 400 000 liter videreføres.

I Nordland har 75 av 90 samdrifter i kumelkproduksjonen kvoter under 400 000 liter.
Dersom forslaget til nye forskrifter om samdrift hadde blitt vedtatt, er det stor sannsynlig for
at mange av disse ville ha blitt oppløst eller så måtte andre brukere i samdrifta ha blitt kjøpt ut
for at samdrifta skal vokse opp til en kvote over 400 000 liter kumelk eller 200 000 liter
geitmelk. Det vil ikke være økonomi til å fortsette i samdrift for de med en kvote under 400
000 liter kumelk. Likeledes forutsetter jeg at særreglene for antall- og avstandsberegningen
for små samdrifter ikke blir fjernet. Områder i Nordland som er tilpasset dagens småskala
landbruk vil etter min vurdering bli taperen.

Ett av de viktigste fortrinnene med dagens samdrifter er muligheten for avløsning og ordnet
arbeidstid. Færre samdrifter vil føre til dårligere sosiale forhold i landbruket og vanskeligere
med avløsning over hele fylket. Dette ville bidratt til å forsterke nedleggingstakten i
melkeproduksjonen i Nordland.
Arrondering av jordbruksarealet i Nordland gjør at svært mange samdrifter ikke har spesielle
strukturfordeler med å samarbeide om grovffirproduksjonen da arealene ligger spredt.
Avkorting i arealtilskudd for mindre samdrifter vil føre til at en allerede økonomisk marginal
grovfôrproduksjon vil bli enda mer utsatt.

Driftsgranskingene viser at Nordland allerede har svak lønnsomhet i melkeproduksjonen og
den vil kunne bli enda svakere som følge av dette forslaget.

Departementets forslag om at kvoteleie skal gjøres til et rent privatrettslig forhold og at krav
om 5-års kvoteleie skal falle bort, vil kunne få store utilsiktede konsekvenser. Fylkesrådet i
Nordland vil gi uttrykk for at dette er meget betenkelig, og en kan få samme tilstander som vi
nå har på jordleie. Bøndene blir i større grad "leilendinger". Uten å kontraktfeste kvoteleie
over år, blir ordningen kortsiktig og uforutsigbar. Passive kvoteeiere kan leie ut til den som til
en hver tid er villig å betale mest for kvoten. Bruk som etter hvert blir avhengig av å ha større
kvote, kan bli styrt av disse passive kvoteeiere. Framleie av kvote skal ikke være mulig.
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Etter min vurdering vil kvotebørsen i første rekke styrke de som slutter med melkeproduksjon
og etter hvert skal ut av næringen. Utleid kvote havner i produksjonsmessige sterke
jordbruksområder og en sentralisering av melkeproduksjonen vil utvikle seg. For Nordland
ser vi allerede i dag en forflytting av kvote fra nord til sør i fylket. Dette gjelder både
kvoteleie og kvotesalg. Ut fra et distrikts- og regionalpolitisk perspektiv vil denne utviklingen
gjøre det vanskelig å opprettholde en variert bruksstørrelse og derved opprettholde levende
bygder i hele fylket.

Jeg har stor foryentninger til departementets framlegg av ny stortingsmelding om
landbrukspolitikken framover og at denne vil legge grunnlag for stabile og gode
rammebetingelser for landbruket i årene framover. Melkeproduksjon er det viktigste
driftsformene for landbruket i Nordland og det er derfor viktig at kvoteordningen for melk
utformes på en slik måte at den ivaretar distriktsjordbruket på en best mulig måte.

I et distriktsperspektiv er landbruket sammen med andre landbruksrelaterte tilleggsnæringer
det fundamentet som gjør det mulig å opprettholde en spredt bosetting og ta hele fylket i bruk.

Nordland fylkeskommune forventer derfor at eventuelle justeringer av dagens kvoteordning
for melk innarbeides i stortingsmeldingen og at de distriktspolitiske konsekvensene av
eventuelle endringer blir analysert.
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