
NORSK BONDE- OG
~ SMÅBRUKARLAG

Landbruksdepartementet
Landbrukspolitiskavdeling
Postboks8007Dep
0030Oslo

23 9*3 52

ti
1161?

Deres rei.: 03/943-LP-HGu 546.0 Vår ref.: 218IOGoI33-200315438 Dato: 13. okt. 2003

Horing — endringer i markedsordningenfor mjølk

Innledning

Markedsordningenfor mjølk har stor betydning for norskjordbruk og norskemjølkeprodusenter.
Det er vårt ønskeog vår målsettingat det nå kan oppnåsenighetom en ordning som vil kunne
fungerei praksistil bestefor bådemjølkeprodusenter,aktørerinnenformeierisektoren,myndigheter
og forvaltningognorskeforbrukere.

Norsk Bonde- og Småbrukarlagleggertil grunnfar sitt høringssvarat Stortingetharvedtattat det
skal værekonkurransepå såkalte like vilkår innenformeierissektoreni Norge. Konkurranseni

mjølkemarkedetharkommetfor åbli. FraNorsk Bonde-og Småbrukarlagsin sideer detviktig å fa
gitt uttrykk for at konkurransevilkårenemå nedfelles på en slik måte at TINE fortsatt kan
opprettholdesin rolle som markedsregulatorog sin posisjon som en stor aktør i det norske
mjølkemarkedetav hensyntil mulige endringeri importvernetog jordbruketsrammevilkår for
øvrig. Konkurransenøytralitet,stabilitet, troverdighetog tillit blir sværtviktige nøkkelordfor den
nyemarkedsordningen.

Det har foregått en nærmestsammenhengendevurdering og evaluering av markedsordningens
mangeelementerde siste tre årene.I løpet av denneperiodenhar enkelteforhold blitt avklart og
nedfelt i ulike protokoller.Slike forholdvil en fra NorskBonde-og Småbrukarlagikke gånærmere
inn på,menta somgitte forutsetninger.

Høringenleggeropp til å gi kommentarertil de ulike konkreteforskrifisutkastenesom regulerer
ulike forhold knyttet til markedsordningenog endringeri denne.Norsk Bonde~og Småbrukarlagvil
avgi sine kommentarermedutgangspunkti høringsnotatetav 2. september.For øvrig viser en til
referatfra møtemellomjordbruksavtalepartene26.08.2003.

Nytt målprissystem

Generelt gjelder kravet om at overgangentil et nytt målprissystem
inntektsreduksjonfor mjølkeprodusentenesammenlignetmeddagenssystem.
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Norsk Bonde-og Småbrukarlagstøtterforslageneom:

• Fjemingav direktekoblingmellommålprisenog prisgruppenei prisutjevningsordningen
• Fastsettingav enfellesmålpris for ku- og geitmjølk
• øvreprisgrensepåmålpris+ 5 %
• Defineringavet standardkvalitetskravtil målprisvarenmht. innholdav fettog proteiner
• Definisjon/plasseringav noteringspunktfor målpris

Når det gjelder å fastleggehvilke kostnadersom skal finansieresinnenformålprispunktetog den
tekniskejusteringenav målprisensom følger av plasseringenav de ulike kostnadselementeneså
støtterNorskBonde-og Småbrukarlagi hovedsakLandbruksdepartementetsforslag. NorskBonde-
og Småbrukarlagkan ikke akseptereat innføringenav et særskiltdistribusjonstilleggskal føre til
redusertmålpris for mjø]keprodusentene,jfr. Landbruksdepartementetsforslag til fordeling av
sumeffektenav kostnadselementene4-6 (felleskostnader)påredusertmålprisogøkt råvarekostnad.

Bere2ninuav kapitalkostnader

Norsk Bonde- og Småbrukarlagkan ikke akseptereat målprisen på mjølk skal reduseresfor
kapitalkostnaderknyttet til foredling av mjølk som overstigerde kapitalkostnadersom allerede
liggertil grunnfor fastleggingav overføringsprisen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag forutsetter at vedtaket som ble giort av Statens
landbruksforvaltning i 2001 og som ble stadfestet av Landbruksdepartementetunder
jordbruksforhandlingenei 2002 skal gjelde for alle kapitalkostnaderknyttet til foredling. Dette
betyrat slike kostnadermådekkesinn gjennomøktemarkedspriser.(Pkt. 4.1 i sluttprotokollenfra
forhandlingenei fjor.)

Vedberegningav kapitalkostnadeneerdetviktig å ta hensyntil denrenteutviklingensomharværti
siste12 månedersperiode.

Prisutjevningsordningen

Prisutjevningsordningensom ordning har en kompleksitet som langt overgår de andre
markedsreguleringsordninger.Det er sværtviktig at prisutjevningsordningenforenklesslik at den
kanbeståogsåi framtidafor åsikre markedsinntektenefor norskemjølkeprodusenter.

NorskBonde-og Småbrukarlagstøtterforslageneom:

• Prisdifferensieringeni ordningengjennomføresved at avgifter og tilskudd fastsettesav
Statenslandbruksforvaltningfor ett år av gangen

• Justering/videreføringav innfraktstillegget
• Opphevingavmjølketetthetstillegget
• Opphevingavdetsærligetilskuddettil småuavhengigekonsummjølkmeierier
• Ordningenmedetterregningopphørerfra 01.01.2005
• Spesiell kapitalgodtgjørelsetil meieriselskaperutenforTINE med egnemjølkeprodusenter

(Dobbelkapitalavkastning)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter også forslaget om at det innføres et særskilt
distribusjonstilleggtil Q-meieriene.Norsk Bonde-og Småbrukarlagsettersomklar forutsetningfor
å støtteforslagetat tilleggetmåberegnessamletfor all mjølk somdistribueresfra selskapetsulike
anleg2og til dagligvarekjedeneog ikke beregnesfor hvert enkeltanlegginnenfor selskapet.Som
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nevnt over vil en fra Norsk Bonde- og Småbrukarlagogsåforutsetteat kostnadenved tillegget
dekkesinn i markedeti sin helhet.

Norsk Bonde- og Småbrukarlagforutsetter at evt. nye meieriselskapersom starter opp med
produksjonav flytende produkterikke skal omfattesav ordningen,men far tilbud om distribusjon
gjennom LFD. Norsk Bonde- og Småbrukarlagstiller også et krav om at Q-meieriene ved
reforhandlingav dagensdistribusjonsavtalemedBamaogsåskal gå inn i reelleforhandlingermed
LFD med tankepå å minimeredesamledekostnadertil distribusjon.

Markedsreguleringav mjolk

Norsk Bonde- og Småbrukarlagforslår at forsyningsplikten for henholdsvis faste og flytende
produktergjennomføresi trådmedforslagenei NILF-rapport2002-5.

Forsyningspliktenfor mjølk til flytendeproduktermåknyttestil selskaperog ikke enkeltanlegg.

Importvernetfor mjolk

Ingenkommentarer

Nærmereometableringenav TINE Råvare

Norsk Bonde- og Småbrukarlagstøtter forslaget til etableringenav TINE Råvare som både
administrativt og økonomisk er atskilt fra den øvrige virksomheteni TINE. Norsk Bonde- og
Småbrukarlagstøtter forslagetom at det inngås en egen avtale mellom TINE BA og Statens
landbruksforvaltningsomregulerervirksomheteni TINE Råvare.

Vennlig hilsen
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