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for melk - høringsuttalelse

Vi viser til deres brev av 13.07.06 ang. endring av Forskrift om kvoteordningen for melk, slik det går
fram av årets jordbruksavtalen.

Ad. § 9. Vilkår for beregning av samdriftskvote - skriftlig avtale
Under pkt. 4 i den opprinnelige forskriften må partene ha en skriftlig avtale som regulerer forholdene
mellom partene i samdriften. Eierne av landbrukseiendommene må være medunderskrivere av avtalen.
Tidligere var det helt nødvendig med en avtale, da denne dokumenterte inntekts- og arbeidsfordelingen
mellom medlemmene i samdrifta, noe som var et krav fra kvoteordningen. Etter at aktivitetskravet for
medlemmene ble fjernet i 2004, har ikke kvoteordningen behov for selskapsavtalen, det er ingen regler
som knyttes opp mot denne. Avtalen blir ikke lenger nyttet i forbindelse med kontroll av samdrift.
Ved forpaktning stilles det i dag krav om at eier skal være medunderskriver av avtalen. Landbruksforvaltningen trenger ikke slike avtaler for å forvalte samdriftsordningen, og avtalepartene var derfor
enige om å fjerne kravet om skriftlig avtale.
Hvorfor avtale?
Vi er enige i at kvoteordningen ikke har behov for samdriftsavtalen etter endring av forskriften i 2004,
men avtalen er svært viktig og helt nødvendig av andre grunner. Vi mener det derfor er viktig å
understreke behovet for avtale i forbindelse med søknad om etablering av samdrift.
Forhold mellom deltakerne . Samdriftene må ha en avtale som regulerer forholdene mellom deltakerne.
Dette er noe vi presiserer ved alt samarbeid. En grundig, gjennomarbeidet avtale er forutsetningen for at
samdrifta skal fungere tilfredsstillende. Utarbeiding av avtale er en viktig prosess for deltakerne. De
lærer hverandre å kjenne på det menneskelige planet og en blir tvunget til å gå grundig gjennom hele
konseptet. Dette er kanskje den viktigste funksjonen for avtalen. Et godt forarbeid er forutsetningen for
en vellykket samdrift. Vi har dessverre flere eksempler på at samdrifter og andre samarbeidsforetak har
fått problemer med drifta, og har blitt oppløst på grunn av for dårlig avtaleverk. Dette er verken
samdrifta, deltakerne eller samfunnet tjent med.
Brønnøysundregistrene . Av høringsutkastet går det fram at avtalen bare er å betrakte som et privat
anliggende mellom partene i samdrifta, etter at ativitetskravet ble fjernet. Vi mener at dette ikke er helt
riktig. En samdrift organiseres nesten alltid som ansvarlig selskap med delt ansvar (DA), noen ganske få
etablerer aksjeselskap (AS). I følge Brønnøysundregistrene skal disse i tillegg til registrering i
enhetsregisteret også registreres i foretaksregisteret. Det skal følge med avtale/vedtekt ved registrering.
Lovverket setter krav, det er enkelte paragrafer som er obligatoriske. Dersom ikke avtalen/vedtektene er
formelt i orden blir meldingen sendt i retur. Dette har vi eksempler på. Det er derfor viktig at samdrifter
som søker om etablering blir orientert om behovet for avtale, og at det finnes et oppsatt formular som
utgangspunkt.
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Samdriftene må registreres i Foretaksregisteret for å motta produksjonestilskudd. Ved registrering i
Brønnøysund får samdrifta tildelt et organisasjonsnummer, noe som er nødvendig for å kunne søke om
produksjonstilskudd. Landbruksforvaltningen henter opplysninger om foretaket fra Brønnøysund. Dette
tilsier også at samdriftene må informeres om behovet for avtale/vedtekt.
Forslag til løsning
Norges Vel har utarbeidet standardavtale for samdrift og de fleste nytter denne som utgangspunkt. Denne
inneholder kravene fra Brønnøysund, og en rekke paragrafer som regulerer forholdene mellom partene.
Avtalen har vært i bruk i mange år, uten nevneverdige problemer. Denne er også en viktig del av
innholdet i boka "Samdrift i melkeproduksjons" som Norges Vel gir ut. Det er viktig å understreke at
avtalen må tilpasses i hvert enkelt tilfelle.
Tidligere ble avtalen fra Norges Vel markedsført på søknadsskjemaet for etablering av samdrift, med
anbefaling fra SLF om å nytte denne. Dette er en viktig årsak til at vår avtale blir mye nyttet. I det nye
søknadsskjemaet (SLF-800 B Elektronisk utgave) er dette fjernet i rettledningen til utfylling av skjemaet,
men det understrekes fortsatt at en mest mulig utfyllende samdriftsavtale først og fremst vil være viktig
for medlemmene av samdrifta.
Vi mener det var en god løsning å markedsføre avtalen i søknadsskjemaet, og vil foreslå at dette også tas
inn i det nye skjemaet. Det bør også informeres om behovet for avtale av hensyn til
Brønnøysundregistrene og søknad om produksjonstilskudd.

Ad. § 9. Vilkår for beregning av samdriftskvote - leveransevilkår
Det er foretatt en omformulering av § 9 ved tilføyelse av et nytt andre ledd, som skal presisere og
klargjøre någjeldende praksis om krav til igangsetting av melkeleveranse fra den godkjente samdriften.
Forslaget lyder:"Dersom det ikke igangsettes normal helårsproduksjon fra samdriften innen tre måneder
etter at Statens landbruksforvaltning har godkjent den, faller tillatelsen bort". Tre måneder er svært kort
tid, dette må være feil. Praksis i dag er at samdrifta må komme i gang med melkeproduksjon
inneværende år eller påfølgende år etter godkjenning, altså maksimum to år.

Ad. § 10. Vilkår for beregning av felles kvote for ektefeller eller samboer
Ektepar eller samboere som kommer fra hver sin gård ønsker normalt å disponere melkekvota så rasjonelt
som mulig, det vil si at de ønsker sammenslåing av kvotene. For å legge bedre til rette for dette er det
foretatt endring i andre ledd. "For å få beregnet slik kvote etter § 11, må landbrukseiendommene ligge i
samme fylke eller omsetningsregion, men mindre avstanden mellom landbrukseiendommene ikke
overstiger 17 km målt langs vei". Vi syntes denne formuleringen er uklar, og at det bør presiseres bedre
hva en mener. Etter kontakt med Statens landbruksforvaltning har vi fått opplyst at det ikke er noen
avstandsbegrensing innen fylket eller regionen, men at avstanden ikke må overstige 17 km dersom
eiendommene ligge i forskjellige fylker/regioner.
Når det gjelder tida fra godkjenning av søknad til igangsetting av produksjon, lyder forslaget:"Dersom
det ikke igangsettes normal helårsproduksjon fra felles kvote innen tre måneder etter at Statens
landbruksforvaltning har godkjent den, faller tillatelsen bort". Tre måneder er svært kort tid og må være
feil, på tilsvarende måte som ovenfor.
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