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Fastsettelsesbrev for endringer i vedlegg 1 til forskrift 23. desember 2011 
nr. 1502 om kvoteordningen for melk. 

 

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i vedlegg 1 til forskrift 23. 

desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk. 

 

Forslag til nye omregningsfaktorer og produktgrupper i vedlegg 1 til kvoteforskriften ble sendt 

på høring 5. februar i år. Høringsfristen var satt til 19. mars d.å. Det er innkommet tre 

høringssvar med merknader.  

 

1. Bakgrunnen for endringene  

Småskalaforetak1 som foredler melk som er levert direkte fra produsent, plikter2 å rapportere 

omsatt mengde melkeprodukt til Landbruksdirektoratet etter standardiserte produktgrupper i 

vedlegg 1 til forskrift om kvoteordningen for melk. Vedlegget har hittil beskrevet ti 

produktgrupper med omregningsfaktorer. Rapporteringen gir grunnlag for pristilskudd, 

omsetnings- og forskningsavgift og viser kvoteoppfyllingsgrad.  

 

Det har vært en utfordring for melkeprodusenter som leverer melk til småskalaproduksjon av 

pultost eller brunost at omregnet melkemengde etter omregningsfaktoren ikke har samsvart 

med melkemengden brukt i produksjonen. Det har medført et mindre presist litergrunnlag for 

beregning av tilskudd, avgifter og melkekvotefyllingsgrad.  

 

2. Forslaget som ble sendt på høring 

Basert på vurderinger gjort av Landbruksdirektoratet foreslo departementet å:  

                                                
1 Foretak som foredler mer enn 200 000 liter melk til flytende produkter, eller mer enn 500 000 liter til faste 
produkter, regnes ikke som småskala foretak og rapporterer omsatt kvantum i prisutjevningsordningen.  
2 Jfr. § 6 i forskrift om innkreving av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift og § 8 i forskrift om 
forskningsavgift på landbruksprodukter. 
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• Forenkle beskrivelser av nåværende produktgrupper 2 og 4 som gjelder brunost.  

• Bytte om på navn og beskrivelse for nåværende produktgrupper 9 og 10 for fløteis.  

• Opprette ny produktgruppe for pultost med omregningsfaktor 14,0.  

• Opprette ny produktgruppe for helfet brunost, Tinntype med omregningsfaktor 13,0.  

3. Høringsinstansenes syn på forslaget 

Norsk Gardsost ser det som positivt at omregningsfaktorene for brunost utvides med en 

egen kategori for Tinntype. Videre kommer de med to forslag til endringer i vedlegg 1 i 

høringsbrevet. De er enige i at ny produktgruppe for «Helfet brunost, Tinn-type» med 

omregningsfaktor 13,0 stemmer godt for kumelk, men at den bør være 14,0 der en bruker 

geitemelk. Norsk Gardsost foreslår også at navnet på produktgruppe 5 «Seterrømme» bør 

endres til Rømme/fløte, da rømme og fløte som blir produsert både på gårds- og seterysteri 

inneholder 30-40 % fett. 

 

Pultost Innlandet SA viser til at for å få en mest mulig korrekt rapportering av melkemengden 

det er viktig at det blir oppretta en ny produktgruppe for pultost, og at omregningsfaktoren må 

passe best mulig med det som er realiteten for produsentene. De viser til egne beregninger 

av hvor mye helmelk som skal til for å produsere én kilo pultost. For de fleste pultost-

produsenter passer en omregningsfaktor på 14,0, mens andre bruker opptil 16,0 liter melk. 

De foreslår derfor at ny omregningsfaktor blir 14,5. 

 

Landbruksdirektoratet  

Direktoratet viser til at det vil være enkelt og ressursbesparende dersom endringen av 

omregningsfaktorer får virkning fra 1. januar 2018. Slik direktoratet ser det vil dette også 

være til det beste for næringen. 

 

4. Departementets vurdering av høringsinnspillene 

Departementet har forespurt Landbruksdirektoratet om innspillene fra Norsk Gardsost og 

Pultost Innlandet SA sine innspill.  

 

Helfetbrunost, tinntype 

Etter det Landbruksdirektoratet er kjent med lages ost av Tinntype kun av geitemelk. Fra 

dokumentasjon av produksjonsmåte for brunost som er lagt ved rapportering til 

Landbruksdirektoratet, er det brukt 13,0 liter geitemelk per kg brunost av Tinn-type. Det er 

derfor ikke grunnlag til å endre den foreslåtte omregningsfaktoren etter departementets syn.  

 

Seterrømme  

Departementet er enig i at det er uheldig hvis navnet «Seterrømme» oppfattes som et krav 

om at rømmen må være produsert på setra, for å kunne rapporteres i denne produktgruppen. 

Å endre navnet til «Rømme» og samtidig legge til «Fløte» i samme produktgruppe, vil bidra 

til å gjøre det lettere å velge rett produktgruppe for de som selger disse produktene. 

 

Pultost 

Landbruksdirektoratets kartlegging i forkant av høringen viste et helmelkeforbruk på litt under 

14,0 liter per kilo pultost ved et veid gjennomsnitt. For de produsentene som bruker nærmere 
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16,0 liter, vil den foreslåtte omregningsfaktoren på 14,0 dermed fortsatt gi for lite omregnet 

melkemengde. Produsenter som bruker mer melk enn faktoren vil ikke få pristilskudd for den 

reelt benyttede melkemengden, men de vil heller ikke måte svare avgift for denne mengden. 

For produsenter som bruker mindre melk enn faktoren vil det derimot være en fordel at 

faktoren er satt som den er. Ved bruk av omregningsfaktorer vil det ikke være mulig å oppnå 

eksakt faktor for alle produsenter når disse anvender forskjellig melkemengde for produktet. 

Faktoren som ble sendt på høring var valgt ut fra et veid gjennomsnitt og departementet 

vurderer at dette vil være den mest hensiktsmessige faktoren.   

 
Ikrafttredelsestidspunkt  

Departementet vurderer at det er hensiktsmessig å gi de nye omregningsfaktorene 

tilbakevirkende kraft ettersom dette er til fordel for produsentene. Alternativet ville vært å 

gjort endringene gjeldende først fra 1. januar 2019.  

5. Konklusjon 

Omregningsfaktorene som ble sendt på høring fastsettes. Navn på produktgruppe nr. 5 

endres til rømme og fløte. Omregningsfaktorene får virkning fra 1. januar 2018.  

 

Med hilsen 

 

 

Viil Søyland (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Henriette Evensen 

seniorrådgiver 
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