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Vedr. høring om opphevelse av etterregningsbestemmelsen i dagens melkeordning 
 

Ryfylkemeieriet AS viser til oversendte høringsbrev fra Landbruks – og matdepartementet 
(LMD), datert 17. november 2005, vedr. opphevelse av etterregningsbestemmelsen for melk 
og innføring av et kapitalavkastningskrav rettet mot Tine BA. Ryfylkemeieriet AS har 
følgende kommentarer til oversendte høringsforslag: 
 
Vi registrerer at etterkontrollen og etterregningen i dagens prisutjevningsordning for melk er 
foreslått avviklet. Vi tror ikke tiden er inne for en slik avvikling, og i alle fall ikke så lenge det 
ikke er fremkommet et alternativt system som kan kompensere dagens ordning. Så vidt vi 
skjønner er det meningen at en takst skal foretas av Tines melkebaserte virksomhet i løpet av 
2006. Dette for å få på plass et mer riktig kapitalavkastningskrav og dermed en mer riktig 
råvarepris. Et kapitalavkastningskrav basert på en slik takst kan tidligst få virkning fra 
01.01.07.  
 
Ryfylkemeieriet AS viser til at vi, som liten bedrift i ordningen, har mottatt tilbakebetaling 
gjennom etterregningen for begge halvårene i 2004. Det gir en viss trygghet at systemet følges 
opp på denne måten. Selv om vår tilbakebetaling denne gang var beskjeden, nærmere kr 
36.000,- pluss renter, er det prinsipielt viktig med slik feilretting, og vi ser at beløpene er 
avgjørende for større aktører i ordningen. Etterregningen for 2. halvår 2004 utgjorde for vår 
bedrift drøyt 20 øre/liter melk. Vi ser at forslaget fra departementet forutsetter et nytt 
kapitalavkastningskrav på Tines meierivirksomhet på 15 øre/liter melk for 2006, og vi 
forutsetter at melkeprisen vil bli redusert med det samme, som en ordning inntil taksering er 
gjennomført. 
 
Selv om departementet dermed reduserer melkeprisen langt på vei med samme beløp som 
siste etterregning for 2004 medførte, mener vi at effekten av at man etter forslaget minimum i 
ett år ikke har noen form for etterkontroll og etterregning, kan slå negativt ut for uavhengige 
aktører i melkemarkedet. Ryfylkemeieriet mener derfor at etterkontrollen og etterregningen 
bør få fortsette inntil en uavhengig takst av Tines melkebaserte virksomhet foreligger og kan 
bli fulgt opp gjennom den kontroll departementet forutsetter at SLF og Tine skal vurdere 
nærmere utforming av i året som kommer.  
 
Ryfylkemeieriet AS er bekymret over at viktige regler ser ut til å innplasseres i 
jordbruksavtalen. Uavhengige aktører, som ikke er part i jordbruksforhandlingene, har her 
ingen innflytelse. Vi tror dette svekker troverdigheten til hele det jordbrukspolitiske regimet. 
Det vil vi sterkt advare mot. 
 
Med vennlig hilsen 
 


