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Vedrørende høring av forslag til endringer i forskrift om fritak fra overproduksjonsavgift ved 

lokal foredling av melk 

Vi vil med dette brevet beskrive vår situasjon som melkeprodusenter og leverandører til et småskala 

foretak i bygda.  

 Bakgrunn: 

 14 sept 2009 ble Munkeby Mariakloster innviet i Munkebygrenda i  Levanger kommune og  4 franske 

munker fra cistercienserordenen slo seg ned i bygda.  Vi har også hatt kloster på 1100 tallet ved 

samme ordenen , derav navnet Munkeby.   De tjener til livets opphold ved å lage ost. Det er en 

upastorisert halvfast kittost med  størrelse på ca 800 gram. Osten ligner mye på den kjente 

”reblochon”fra Frankrike.   Det skal ystes 3 dager i uka  når produksjonen er i full gang, hver gang av 

ca 300 liter. Pr i dag ystes det 2 ganger i uka.  Det har vært mye omtale i media om prosjektet.  Bl a i 

Dagens næringsliv, se link: http://www.dn.no/d2/mat/article1846041.ece   

 Situasjon nå: 

Vi (undertegnende) leverer melka til klosterets ysteri. Dette gjøres fra eget fjøs i en transport tank 

som fraktes med traktor.  Etter krav fra matilsynet skal melka ystes innen 2 timer fra melking. I tillegg 

er det et ønske fra klosteret å få levert fersk god morgenmelk som er varm fordi prossessen med  

ystinga da kommer raskere igang. For minst mulig behandling av melka før ysting har vi koblet 

transporttanken direkte opp mot melkeanlegget. Det gjør at strukturen i melka bevares mest mulig 

og dermed er bedre egnet for ysting. Dette betinger egentransport fra oss.  

Konklusjon: 

Som en forstår er det umulig for oss å ha noen eierandel i dette ysteriet.  Munkene er likevel 

avhengig av å få melk fra oss, samtidig som dette er en mulighet for oss til ekstra  melkeproduksjon  

og arbeid med å bringe dem melka.  Dette gir oss mulighet for inntekt og utnyttelse av drifta. 

Behovet deres er ca 50 000 liter pr år når de er i full drift. Transportavstanden til dem er ca 500 

meter.  Vi ønsker en endring i forskriften slik at vi slipper overproduksjonsavgift på dette.  

Forholdene rundt denne melkeleveringen er så spesielle at fritak bør kunne gis.  Oppgjøret for melka 

går pr i dag gjennom Tine råvare.  Dvs  at melka får et påslag 91 øre fra oss til kunde(eks: fra 

desember måned, varierer gjennom året).  Dette oppleves som urimelig i og med at vi har alt arbeid 

med produksjon, transport med mer.  Dette er tatt opp med Tine råvare, men det er ikke mulig med 

noe fritak fra dette slik som regimet er i dag.  Det beste er at regning ble sendt  direkte fra oss til 

kunde i dette tilfellet (melkepris=avregningspris på meieriet+ påslag for arbeid og transport). 

http://www.dn.no/d2/mat/article1846041.ece


  Vi håper med dette å ha gitt en  situasjonsbeskrivelse som  er oppklarende  for  våre utfordringer 

omkring dette. Vi  ønsker en endring i forskriften. 
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