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Høring av forslag til endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Vi viser til brev av 13.07.2006 med forslag til endringer i forskrift om kvoteordningen for
melk. Norges Bondelag har følgende kommentarer til endringsforslagene:

Tiltak rettet mot kumelk roduks'on i Finnmark: Norges Bondelag registrerte etter årets
jordbruksforhandlinger en diskusjon om hvordan kvoterammen på 1 mill. liter i Finnmark
skulle tildeles produsentene. Enkelte mente de burde forbeholdes bruk med liten kvote.
Norges Bondelag konstaterer at høringsforslaget følger opp sluttprotokollens pkt. 4, der
partene er enige om at fordelingen av kvoten mellom kjøpere ved statlig salg foretas i
henhold til § 19 i kvoteforskriften.

Pkt. 1 i  22 K*ø av kvote til økolo isk melke roduks  *on:  Norges Bondelag mener at det, i
tråd med målsetningen om å øke produksjon og forbruk av økologiske produkter,  må settes
som vilkår for å få tildelt økologisk kvote at søker skal levere til meieri som omsetter
melken som økologisk vare.  Norges Bondelag foreslår at fordelingen av kvote til søkere
som oppfyller dette vilkåret gjøres i henhold til  §  19 i kvoteforskriften.

Utover dette har ikke Norges Bondelag noen merknader til de foreslåtte endringene, da
disse er et resultat av det avtalepartene ble enige om ved årets jordbruksoppgjør.
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