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Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk -   

I Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon 

uttrykker regjeringen bekymring for konkurransesituasjonen i melkesektoren og konkluderer 

med:  

 

Regjeringen er opptatt av at konkurransen i meierisektoren skal fungere godt. 

Konkurransen i melkemarkedet må videreutvikles til beste for forbrukerne. 

Regjeringen følger konkurransen i melkemarkedet tett og vil evaluere og foreslå 

endringer i de konkurransefremmende tiltakene i prisutjevningsordningen for melk. 

Regjeringen mener utover dette det er særskilt behov for å vurdere situasjonen for 

uavhengige meierier med egne leverandører. 

 

De konkurransefremmende tiltakene i prisutjevningsordningen for melk har i utgangspunktet 

blitt evaluert hvert femte år, jf. forrige evaluering i Statens landbruksforvaltnings rapport 

22/2012 Evaluering av konkurransepolitiske tiltak i prisutjevningsordningen for melk.  

 

Landbruksdirektoratet får ansvaret for å gjennomføre en evaluering av de konkurranse-

fremmende tiltakene i prisutjevningsordningen for melk. Rapporten skal leveres innen 1. juni 

2017. 

 

Landbruksdirektoratet får følgende mandat for oppdraget: 

 

Landbruksdirektoratet skal evaluere de konkurransefremmende tiltakene i prisutjevnings-

ordningen for melk. Evalueringen skal ta utgangspunkt i de tre konkurransefremmende 

tiltakene som i dag er i prisutjevningsordningen: differensierte avgifter og tilskudd, særskilt 

distribusjonstilskudd og særskilt kapitalgodtgjøring. Landbruksdirektoratet skal ikke vurdere 
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Side 2 

 

selve modellen for beregning av særskilt kapitalgodtgjøring som er på høring vinteren 2017, 

men det skal tas hensyn til effektene av dette tilskuddet i den samlede vurderingen av de 

konkurransefremmende tiltakene.  

 

I tillegg bes direktoratet om en vurdering av om de konkurransefremmende tiltakene 

utelukkende har bidratt til å fremme konkurransen i meierisektoren, eller om andre aktører 

som er plassert senere i verdikjeden har hentet ut noe av dette. 

 

Utredningen skal: 

- kartlegge utviklingstrekk i meierivaremarkedet med hensyn på utviklingen i 

konkurransen, slik som markedsandeler, innovasjon og økonomiske resultat; 

- vurdere effektene av de konkurransefremmende tiltakene; 

- vurdere behov for endringer i tiltakene med henblikk på å styrke og videreutvikle 

konkurransen i meierisektoren til beste for forbrukerne; 

- komme med eventuelle forslag til andre endringer i prisutjevningsordningen for melk 

dersom det vurderes som hensiktsmessig for å styrke konkurransen. Slike forslag 

begrenses ikke til de tre tiltakene som gjelder i dag. 

 

Landbruksdirektoratet skal legge vekt på å oppnå forenklinger, kostnadseffektivitet og lite 

byråkratiske løsninger.  

 

Landbruksdirektoratet skal benytte aktørene i bransjeforum for meierier, samt 

Konkurransetilsynet, NHO og faglagene i jordbruket som referansegruppe. Landbruks- og 

matdepartementet vil delta som observatør. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Viil Søyland (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Nils Øyvind Bergset 

 seniorrådgiver 
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