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Anmodning om utsettelse av høringsfrist

-

Ny markedordning for melk.

Fra vår side har vi ved flere anledninger gitt våre uttalelser i forbindelse med utfrnninyav-ny
markedsordning for melk.
Målet om å maksimere bøndenes prisuttak i markedet gjennom en ordning med
prisdiskriminering er en sentral landbrukspolitisk målsetting innenfor melkemarkedet.
Fra vår side er det avgjørende at ordningene fungerer konkurransenøytralt og bygger opp
under de politiske målsettingene om økt konkurranse.
Dersom en slik forutsetning ikke følges opp i myndighetenes operative forvaltning av de
landbrukspolitiske ordninger, kan en slik ordning neppe overleve.
Vi har mottatt høringsbrev om ny markedsordning for melk med høringsfrist 15. oktober. Vi
er kjent med at en ekspertgruppe skal avgi sin innstilling etter den fristen. Vi vil be om å fa
utsatt frist for høring til etter at ekspertgruppen har kommet med sin uttalelse.

Sentrale forutsetninger i ny markedsordning
Vi har tidligere lagt vekt på følgende sentrale forutsetninger for å fa etablert en mer rettferdig
konkurranse i meierimarkedet:
• Konkurranse på like vilkår (lik pris på melk som råvare til alle aktører) gjennom åpenhet
og forutsigbarhet. Konkurransenøytral implementering av kapitalkostnader.
• Trygghet for stabile og forutsigbare råvareleveranser
• Konkurransedyktige rammevilkår for den delen av næringsmiddelindustrien som er
eksponert for internasjonal konkurranse RÅK-industrien.
• Vesentlige forenklinger som bidrar til bedre forutsigbarhet
-

—

Satsing i delmarkeder.
En sentral forutsetning for videre vekst i norsk næringsmiddelindustri er at det skapes en åpen
og sammenlignbar konkurranse. Vi må ha eiere som våger å satse, og har kapital til å utvikle
den nasjonale næringsmiddelindustrien videre.
ønsker man økt konkurranse i disse markedene må forholdene legges til rette slik at det er en
viss trygghet for å investere.
Det er derfor etter NBLs oppfatning en klar forutsetning for både samfunnsøkonomisk og
bedriftsøkonomisk sunn konkurranseutsetting i denne sektoren at forholdene må legges til
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rette for lønnsom produksjon av enkeltprodukter innen varegruppene: konsummelk, tørrmelk,
ost, mv.

Konsekvensutredning
Politikernes ønske om økt konkurranse må følges opp av rammebetingelser som sikrer dette,
for derved bI.a å stimulere til investering i delmarkeder. Til tross for Stortingets klare signaler
om økt konkurranse kan vi ikke se at LD har konsekvensutredet sitt forslag tjinyttregelverk.
Dette må gjøres slik at man kan sikre at den ordning som nå skal implementeresiaktiskharzde
effekter som forutsettes. Departementet må også foreta en konsekvensutredningav det som
kommer frem etter ekspertgruppens gjennomgang.

Vennlig hilsen
NÆRINGSMIDDELBEDRIFTENES LANDSFORENING
Roald Gulbrandsen
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