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HØRTNGSINNSPILL MARKEDSORDNINGEN FOR MELK
Vi viser til høringsnotat av 2. september 2003 med forslag til endringer i markedsordningen
for melk.
Markedsordningen for melk er av stor betydning for den delen av RÅK-industrien som bruker
melkeprodukter som råvarer. RÅK-industrien er i dag utsatt for internasjonal konkurranse i
Norge og er presset konkurransemessig i forhold til produksjon i EU. Tollsatsene er faste og
på et nivå som ffillt ut muliggjør import. Dette innebærer at enhver endring i prisnivået i
Norge eller på verdensmarkedet vil endre konkurransesituasjonen for norske produsenter av
RÅK-varer.
For å unngå at markedsprisene på melkeprodukter øker ved omleggingen av
markedsordningen, foreslår Landbruksdepartementet at målprisen skal justeres for
kapitalkostnader som overstiger de kapitalkostnadene som allerede ligger til grunn for den
nåværende overføringsprisen. Orkla Foods er fornøyd med at målprisen foreslås justert for
kapitalkostnader, men vil bemerke at dette også burde vært gjort for den delen av
kapitalkostnadene som alleredeligger inne i overføringsprisen. Etter jordbruksoppgjøret 2002
ble kapitalkostnadene tatt ut i økte markedspriser bl.a. for ost til RÅK-industrien. Vi viser til
innspill og møte med Landbruksdepartementet i denne forbindelse.
Målprisen bør justeresfor de totale kapitalkostnadene, også de som i dag ligger inne i
overforingsprisen.
Landbruksdepartementet har foreslått at justeringen av målpris skal baseres på en
kapitalkostnad beregnet på grunnlag av gjennomsnittlig rentekostnad de siste 12 måneder og
at eventuelle fremtidige endringer i kapitalkostnadene blir betraktet som andre
kostnadsendringer i melkeforedlingen. Orkla Foods viii denne forbindelse påpeke at på grunn
av siste tids svært lave rentenivå, ligger et 12 måneders gjennomsnitt (NIBOR) betydelig
under et gjennomsnitt for siste 10 år. Det er derfor grunn til å forvente en renteøkning i
fremtiden. Dette vil føre til økte markedspriser for melkeprodukter. Erfaring fra fordeling av
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prisnedskrivningsmidler i RÅK-ordningen viser at denne typen prisøkninger ikke blir
kompensert med økt prisnedskrivningssats. For RÅK-industrien vil dette bety tapt
konkurransekraft i forhold til importerte produkter. Orkla Foods mener derfor at:
Kapitalkostnadene må, på grunn av dagens svært lave rentenivå, fastsettes med grunnlag i
en rente som er høyere enn siste 12 måneders gjennomsnitt
Prisen på melkeråvarer er svært viktig for store deler av RÅK-industriens konkurransekraft.
Orkla Foods ønsker å understreke nødvendigheten av å prioritere hensynet til RÅKindustriens rammebetingelser ved en ny markedsordning for melk.
Med vennlig hilsen
for Orkla Foods A.S

Trond Aanerud
Handeispolitisk rådgiver
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