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HØRING  -  ENDRING I FORSKRIFT OM KVOTEORDNINGEN FOR MELK

Det vises til deres brev av 16.11. d.å. angående høring av endringer i forskrift om
kvoteordningen for melk.

Det alt vesentlige av endringene som er foreslått i kvoteforskriftene, er implementering
av de vedtak og beslutninger som ble gjort i jordbruksavtalen 2004. Det vises til
"Sluttprotokoll fra jordbruksforhandlingene 2004" og St.prp. nr 66 " Om
jordbruksoppgjøret 2004".

Med disse føringer, er det få kommentarer vi har å gi i tilknytning til selve
forskriftsutformingen.

I de siste jordbruksforhandlingene ble det enighet å vurdere nærmere om det ville være
formålstjenelig å åpne for nyetablering av geitmelksproduksjon i gitt områder. Statens
Landbrusforvaltning ( SLF) har gjort en vurdering av dette, og anbefaler at det nå vil
være riktig å hensynta eksisterende produsenter ved at de får styrket sitt grunnlag før at
nye skal kunne få etablere seg. Vi konstaterer at det i forskiftutkastet ikke legges opp til
muligheter for etablering av nye geitmelksbruk. TINE er enig de vurderinger som er gjort
av SLF og LMD i dette.

I § 7 " Opphør og gjenopptakelse av melkeproduksjon" annet ledd innebærer en
avvikling av muligheten for å legge kvoten sovende for geitmelkprodusenter utenfor
satsingsområdet. Dette er naturlig dersom det gis omstillingsmidler eller at kvoten
selges. Det er imidlertid ikke logisk dersom det er produsenter som har hatt kvote, prøvd
lokal foredling og som senere - før 10 år er gått - ønsker å gå tilbake for å levere melk
til en aktør. Det vil være å frata disse en rettighet, og forskjellsbehandle disse i forhold
til andre som har sovende kvote i 10 år. TINE ber derfor at dette punktet blir vurdert
nærmere.

Vedrørende de øvrige endringer som er foreslått i utkastet til nye kvoteforskrifter, har vi
ingen merknader. Vi syntes utkastet på en tydelig måte implementerer og gjenspeiler de
beslutninger som ble gjort under jordbruksforhandlingene i våres.

Fra noen distrikter, bl.a. Haukeli, har det kommet henvendelser om nyetablering og
ønske om produksjonsmuligheter av mer geitmelk. Etter vår vurdering er
geitmelkbalansen i landet og også i Haukeli - området god for tiden. Videre pågår det et
aktivt arbeid med å finne tiltak som kan bidra til å redusere mengden geitmelk som ikke
kan anvendes av kvalitetsmessige grunner. Rask termisering av geitmelk når den
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kommer på tankbil har vist seg å være et tiltak som kan unngå at ustabil geitmelk ikke
blir utsortert .  Dette forsøket vil bli utvidet neste ar.
Disse forhold er medvirkende til at vi ikke anmoder om økte kvoter for geitmelk i 2005
eller ikke ser at det er behov for noe nyetablering nå.

Vennligst ta kontakt om det er spørsmål eller uklarheter.

Kopi av dette brevet er sendt Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukerlag

Med vennlig hilsen
TINE BA

Bj g Bru et
Konserndirektør
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Odd Lilleby
Organisasjonssjef


