
St.prp. nr.  39
(1999-2000)

Om endringer av bevilgninger på 
statsbudsjettet for 2000 under 

Landbruksdepartementet 

Tilråding fra Landbruksdepartementet av 25. februar 2000, 
godkjent i statsråd samme dag.

Kap. 1150



Landbruksdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om
endring av bevilgninger under kapittel 1150 i statsbudsjettet for 2000.

1   Bakgrunn
Under jordbruksoppgjøret i 1999 ble det bestemt at produksjonsvolumet for
melk skulle reduseres fra ca 1650 mill liter til ca 1590-1600 mill liter i år 2000.
Dette ble begrunnet ut fra utviklingen i det innenlandske melkeforbruket og
Norges forpliktelser knyttet til reguleringseksport i WTO-avtalen. Markedsut-
viklingen for melk er av vesentlig betydning for inntektsmulighetene i primær-
produksjonen. Jordbruksavtalepartene mener derfor det er av vesentlig betyd-
ning at man skaper balanse mellom produksjonsvolum og avsetningsmulighe-
ter for melk, slik at fremtidige inntektsmuligheter og konkurranseevne i
næringen opprettholdes.

Et sentralt virkemiddel for å regulere produksjonsvolumet av melk er ord-
ningen med kjøp og salg av melkekvoter. For å kunne nå den opprinnelige
målsetningen om en reduksjon i produksjonsvolumet av kumelk med ca 55
mill liter i år 2000, ble avtalepartene enige om ikke å selge ut melkekvoter ved
runden av kjøp og salg av melkekvoter i 1999.

Den ordinære runden med kjøp og salg av melkekvoter i 1999 medførte at
man reduserte produksjonsvolumet med 33,5 mill liter. Som en følge av nye
prognoser som viste synkende melkesalg, og at den ordinære runden med
oppkjøp av melkekvoter ikke reduserte produksjonsvolumet tilstrekkelig, ble
avtalepartene høsten 1999 enige om å redusere produksjonsvolumet med
ytterligere 80 mill liter. Med utgangspunkt i dette var det enighet om å iverk-
sette en ekstraordinær runde med oppkjøp av melkekvoter. I den ekstraordi-
nære runden ble oppkjøpsprisen fastsatt til kr 7,50 pr liter for inntil 100.000
liter og til kr 4,75 pr liter utover 100.000 liter for produsenter som solgte sin
kvote innen 15.01 2000. Det er krav om at disse produsentene slutter med mel-
keproduksjon senest innen utgangen av februar 2000. Den ekstraordinære
runden med oppkjøp av melkekvoter fikk betydelig oppslutning, og vil med-
føre en reduksjon i produksjonsvolumet på ca 72 mill liter. Samlet kostnad ved
dette oppkjøpet er beregnet til 534 mill kroner. Eksisterende bevilgningsnivå
samt disponibelt overført beløp på kap 1150 post 77 utgjør 337,5 mill kroner.
Det er derfor behov for å foreta omprioriteringer innenfor rammen av jord-
bruksavtalen kap 1150 for å dekke det samlede bevilgningsbehov. Det er for-
utsatt at de produsenter som har solgt sin kvote får utbetalt salgssummen
innen utgangen av mars.

Landbruksdepartementet foreslår på denne bakgrunn og etter drøftinger
med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag at bevilgningen på
kap 1150 post 77 økes med 196,5 mill kroner og at bevilgningene på kap 1150
post 70, 74 og post 78 reduseres med hhv. 15 mill kroner, 91,5 mill kroner og
90 mill kroner. Disse reduksjoner kan gjennomføres uten at jordbruksavtalens
forpliktelser blir berørt, blant annet fordi redusert melkeproduksjon også
reduserer bevilgningsbehovet for flere tilskuddsordninger. For å redusere
melkeproduksjonen tilstrekkelig i år 2000 har avtalepartene den 14.02.00 for-
utsatt et forholdstall for år 2000 på 0,99. Reduksjonen i melkeproduksjonen vil
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Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 under Landbruksdepartementet
øke produsentenes melkepris på grunn av at en får mindre tapsbringende mel-
keproduksjon.

Landbruksdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om omprioriteringer på statsbudsjettet for 2000 under
kap 1150.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre omprioriteringer på statsbudsjettet for 2000
i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Landbruksdepartementet ligger ved.
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Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2000 under Landbruksdepartementet
Forslag til vedtak om endringer i 
statsbudsjettet for 2000

I.

Kap Post Betegnelse Kroner

1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

70 Markedsregulering,  kan overføres, reduseres med 15 000 000

fra kr 221 100 000 til kr 206 100 000

74 Direkte tilskudd,  kan overføres, reduseres med 91 500 000

fra kr 7 036 459 000 til kr 6 944 959 000

77 Utviklingstiltak,  kan overføres, økes med 196 500 000

fra kr 612 400 000 til kr 808 900 000

78 Velferdsordninger,  kan overføres, reduseres med 90 000 000

fra kr 1 874 454 000 til kr 1 784 454 000
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