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Samdriftenes Kontaktorgan BA (SKO) ser positivt pii tiltak som kan bidra ti1 akt innovasjon 
og n~ringsutvikling i landbruket og pii bygdene. 

SKO er en interesseorganisasjon for samdrifter i melkeproduksjonen. Vi har synspunkter pii 
enkelte punkter som har tilknytning ti1 denne virksomheten. Dette gjelder farst og fiemst 
reguleringer knyttet ti1 produksjon og omsetning, men ogsii andre deler av rapporten. 

2.2 Hvordan virker landbrukslovene (side 18) 
I rapporten hevdes det at lowerket begrenser mulighetene for samdrift og for at andre enn 
selvstendig nmingsdrivende kan drive glkdsbruk, noe SKO bare delvis er enige i. 

Slik utviklingen i regelverket for samdrift har giitt de siste lkene, har det stadig blitt lempet p& 
kravene og flere har filtt muligheter for ii gii inn i denne driftsformen. Her kan nevnes akt 
avstand mellom brukene, fjerning av boplikt for medlem ved forpaktning, at produksjon i 24 
mheder far etablering av samdrift nii gjelder landbrukseiendommen og ikke brukeren og 
mulighet for dispensasjon fia en slik leveranse der kravet virker urimelig i forhold ti1 
kostnader dette farer med seg ved for eksempel nybygg. SKO mener at gjeldende regler ikke 
bar endres ytterligere. Samdrift er en sviert omfattende samarbeidsform som ikke passer for 
alle. Samdrift er samarbeid mellom bruk og ikke sarnmensliing. Fjerning av aktivitetskravet 
som ble vedtatt i 2004 reduserer begrensningene for sarndrift ytterligere, men SKO mener at 
kravet absolutt bar opprettholdes av hensyn ti1 andre forhold (b1.a. oppfylling av 
landbrukspolitikken). 

Under sarnme punkt giir det fiam at lowerket begrenser mulighetene for at andre enn 
selvstendig nieringsdrivende kan drive giirdbruk. Etter at det i 2002 ble $net for etablering 
av driftsselskap med ulike selskapsformer, kan den som driver et slikt selskap gierne vrere 
ansatt i dette selskapet. Et selskap kan imidlertid ikke eie selve giirdsbruket. 

4.5.1. Illustrasjoner p i  virkning av reglene (side 68) 
I forbindelse med regler som hindrer akt utnyttelse av stordriftsfordelene blir det sagt at dette 
er et tveegget sverd. Pii den ene siden kan effektiviseringen gjennom stordrift sikre 
viderefaring av landbmksproduksjonen i omriider med svak lannsomhet. Pii den andre siden 
vil effektiviseringen kunne redusere sysselsettingen og dermed kornme i konflikt med 
bosettingsmiilet. 
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Dette siste mener SKO ikke er riktig. Effektivisering gjennom ulike former for samarbeid 
sorn samdrift, maskinsamarbeid og annet fiigir tid og arbeidskraft sorn kan nyttes i andre 
naeringer og sarnrnenhenger. Frigitt tid og husrom gir muligheter for videreforedling av 
produkter pH giirden. Kombinasjon rned bygdeservice passer godt inn i opplegget og gir 
ekstra inntekter. Giirden danner fortsatt basen for virksomheten. Vi har mange eksempler pii 
at slike naeringer har gitt grunnlag for flere arbeidsplasser i bygda biide i tilknytning ti1 
landbruket og i andre sammenhenger. Sysselsettinga pii bygda opprettholdes og det blir flere 
arbeidsplasser for de sorn bor pii bygda. 

I forbindelse rned intervjuene sorn er foretatt mener enkelte at samdrift innenfor husdyrholdet 
bidrar ti1 ii fomnge Mturlandskapet fordi samdrift innebaerer samling av driften pii et mindre 
geografisk omrHde. Dette siste mener SKO ikke er riktig. Kulturlandskapet opprettholdes 
rned hasting av f6r og dyr pii beite. Da det er flere bruk sorn er rned i samdrift, blir jorda og 
kulturlandskapet holdt i hevd hos alle medlernmene. Alt arealet inngh i vekstskiftet. Vi har 
uttallige eksempler pH at samdrifta har reddet melkeproduksjonen og dyreholdet i mange 
grender og bygder. Mange ser samdrift sorn den eneste lssningen for fortsatt husdyr- 
produksjon. Uten samdrift ville mange giirder og bygder vaere uten husdyr, noe sorn ville f"a 
store konsekvenser for kulturlandskapet. Mange melkebruk ligger i omrHder der gras er den 
eneste veksten sorn er aktuell. Ved deltakelse i samdrift blir ogsii familien boende pii giirden 
og husene holdes vedlike. Fagmiljaet ivaretas ved at flere deltar aktivt i produksjonen. 
Rekrutteringa blir enklere ved samdrift. Dette er ungdommens svar pii et krav om fiamtid i 
melkeproduksjonen og pH bygda. 

5.2 Produksjonsregulerende tiltak (side 70 og fslgende) 
Vi vil tillate oss ii pipeke en feil i farste avsnitt" "Ordningen ble innfart i 1996.. . . . ." Dette 
mener vi er feil &-stall. Kvoteordningen ble innfart i 1 983. 

Reglene om melkekvoter setter begrensninger for aktsrer sorn driver denne produksjonen eller 
sorn snsker ii engasjere seg i en slik virksornhet. Vi er enige i at dette kan vaere ti1 hinder for 
nyskapning. I den forbindelse var det et framskritt da det ble iipnet for kjsp og salg av kvoter, 
en utvikling sorn har giitt i positiv retning i forhold ti1 innovasjon og nmingsutvikling for 
aktsrer sorn har kvote. I rapporten er det nevnt at det kan sakes om fritak fia 
overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk, men at dette innebaerer betydelige 
etableringskostnader. Her vil imidlertid samdrift ha fortrinn, da det er flere ii fordele 
investeringene pii. Fritak fra overproduksjonsavgift er ikke mulig for foretak sorn ikke 
allerede har kvote. I bringsutkastet stHr det at fjerning av kvoteordningen trolig vil fare ti1 
sterk produksjonsvekst. Det menes videre at et alternativ ti1 dagens virkemidler kan vaxe H 
legge om tilskuddene slik at de differensieres fylkesvis slik at biide samlet produksjon og den 
fylkesvise fordelingen blir sorn i dag. I praksis vil det vaere vanskelig H beregne riktige 
tilskudd, men omlegging vil pii den andre siden gjarre det enklere for nye aktarer H etablere 
melkeproduksjon. Vi kan vanskelig forstii at dette er lssningen for etablering av nye 
melkeprodusenter. Kvoteordningen regulerer melkeomsetningen i forhold ti1 markedet og er 
et result at av j ordbruks forhandlingene. Kvotesalg skj er innen fylkelregion. Alle kvoter har 
eiere og nesten alle aktive kvoter blir fylt opp. Vi kan derfor ikke skjsnne annet enn at 
nyetableringer mii gH pii bekostning av eksisterende kvoter rned reduksjon ti1 fslge. Vi kan 
ikke se at dette er noen rasjonell og fornuftig form for nyetableringer. 

I rapporten hevdes det at det Bvre taket for hvor mye hver driftsenhet kan produsere hindrer 
samdrift og potensielt mer effektiv produksjon. SKO mener at rned dagens nivi har dette 
liten innvirkning p i  etablering av samdrift og utnyttelse av stordriftsfordelene. Kvotetaket er 



750 tom melk, noe som for eksempel er mer enn kapasiteten for en melkerobot. Det er 
ytterst ffi steder her i landet at forholdene ligger ti1 rette for stsrre enheter, stordriftsfordelene 
sker ogsii lite ved denne stsrrelsesordenen. For enkeltbruk er kvotetaket 375 tom, noe vi 
mener er tilstrekkelig slik forholdene er de fleste steder i landet. I den forbindelse er det 
viktig ii understreke pralctiske problemer nfir dyra skal ut pfi beite ved store enheter, der jorda i 
tillegg ligger spredt. Slik arronderinga og forholdene er de fleste steder her i landet, mener vi 
at kvotetaket ikke er ti1 hinder for samdrift og effektiv produksjon for ii oppnfi skt innovasjon 
og nreringsutvikling. I samdrifter kan en ikke ha flere medlemmer e m  fem, noe vi mener kan 
hindre innovasjon og utvikling. Her i landet er det mange smii kvoter og det kan vaere behov 
for flere enn fem deltakere for ii oppnii tilstrekkelige stordriftsfordeler og lsnnsom 
produksjon. 

Av rapporten g h  det ogsfi fiam at forutsetningene for samdrift hindrer nye former for 
organisering av produksjonen. I dag er det et krav at alle bruk som g&r inn i samdrift mii ha 
kvote. I praksis har det vist seg at dette kan viere ti1 hinder for samarbeid. Vi har flere 
tilfeller der det ville vaert fordelaktig om bi le  melkeprodusenter og andre kunne etablere ett 
felles selskap der all produksjon inngikk. Dette tror vi vil fkernme samarbeid. I dag lases 
dette ved etablering av flere selskap der ulike produksjoner inngiir, noe som er tungvint og 
urasj onelt . 

De fleste tilskuddene er differensierte. Som det star i rapporten hindrer dette lsnnsom 
utnyttelse av stordriftsfordelene, noe som virker ganske opplagt og i overensstemrnelse med 
landbrukspolitikken. Ved samarbeid oppniir en stordriftsfordeler og har derfor ikke krav pii 
tilsvarende fordeler i form av tilskudd. Slik mener vi det ti1 en viss grad bar vvaere. Niir det 
gjelder areal- og kulturlandskapstilskudd har imidlertid satsene flatet noe ut de siste iira. For 
korn og potet er det samme sats uansett areal. Satsene for grovf6r er fortsatt differensierte, 
noe som har betydning for organisering av samdrifter. For ii unngii reduksjon i tilskudd, er 
det mange tilfeller der medlemmene produserer f6ret og selger dette ti1 samdrifta. Dette er 
tungvint, urasjonelt og en f"ar ikke utnyttet stordriftsfordelene. Med flat sats ville en lsse 
dette problemet og samdrifta kunne drive hele arealet med lsnnsom utnyttelse av 
stordriftsfordelene. 

Generell kommentar ti1 rapporten 
Landbruket her i landet drives under svsrt forskjellige forhold , bide med hensyn ti1 klima, 
jordbunnsforhold og arrondering. Forholdene er svaert skiftende i vht langstrakte land med 
svaxt forskjellige produksjonsmuligheter. Vi mener det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn ti1 
dette, da det er lagt stor vekt p& intervjuer og disse bare er gjennomfsrt i to regioner (fire 
kommuner), der begge er i innlandet pii 0stlandet. 
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