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FOR KVOTEORDNINGEN

FOR MELK

Vi viser til høringsbrev datert 13.07.06. De aktuelle endringene ligger i forskriftens §§ 9,10,12 15 og 22.
Hemnes kommune har følgende merknader til høringsutkastet:

Flytting av kvoteåret for kumelk
Årets jordbruksavtale innebærer at kvoteåret for kumelk flyttes 2 måneder, til 1. mars og at tidspunktet for
innmelding av kjøp/salg av kvote flyttes tilsvarende 2 måneder. Kvoteåret forgeitmelk holdes uendret.
Avtalepartene er enige om at endringen av kvoteåret for kumelk foretas for kommende kvoteår, dvs. at
kvoteåret 2007 utvides til å gjelde t.o.m. 28.02.2008. Kvoteåret 2006 forblir uendret, dvs. går frem t.o.m.
31.12.2006. Dette av hensyn til forutsigbarhet for produsentene og behovet for å etablere
forvaltningsmessige systemer som kan håndtere denne endringen på en forsvarlig måte.
Nærmere avklaringer vedrørende utvidelsen av kvoteåret 2007 til 14 måneder vil bli foretatt høsten 2006.
Kjøp og salg av melkekvoter
Årets jordbruksavtale innebærer at kvoteandelen som kan omsettes privat, reduseres til 50 pst. og at 50 pst.
selges til staten. Denne fordelingen gjøres først gjeldende for kjøps-/salgsomgangen i 2007. Dette vil bli
fulgt opp ved at det med virkning fra 01.01.07 foretas endringer i forskrift om kvoteordningen for melk.
Om de konkrete forslag til endringer i høringsutkastet:
§ 9 Vilkår for beregning av samdriftskvote
I forslag til endring av forskriftens § 9 foreslås nå at kravet til skriftlig avtale mellom partene i samdrifter
og eierene av de respektive eiendommene faller bort. Dette begrunnes med at det ikke lenger er et krav
at inntekts- og arbeidsfordeingen skal nedfelles i samdriftsavtalen, og at derfor en slik avtale ikke lenger
har noen betydning i konrolløymed, og derfor er av rent privatsrettslig betydning. Med bakgrunn i dette er
avtalepartene enige om å fjerne kravet om skriftlig avtale for medlemmer av samdrifter, jf. nåværende § 9
andre ledd, nummer 4.
Det er også foretatt en realitetsendring knyttet til skjæringspunktet for kravet om to års sammenhengende
leveranse i løpet av de siste tre årene, som nå er satt til tidspunktet for innsending av søknad om samdrift til
Statens landbruksforvaltning. Dette skal innebære økt forutsigbarhet for søker i forhold til gjeldende
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forskrift. Videre er det tatt inn et nytt andre ledd som presiserer og klargjør någjeldende praksis om krav til
igangsetting av melkeleveranser fra den godkjente samdriften. Tilsvarende endringer er foretatt i § 10.
Av nevnte endringsforslag anser Hemnes kommune det er uheldig at kravet til kontrakter mellom partene i
samdrifter foreslått fjernet. Da slike samdriftsavtaler har vidtrekkende og langsiktige konsekvenser for de
brukene som inngår i samdrifter, burde det fortsatt bli stillt formelt krav om dette, selv om det ikke er noe
behov for slike kontrakter i kontrolløymed.
§ 10 Vilkår for beregning av felles kvote for ektefeller eller samboere
Hemnes kommune har ingen merknader til forslagene til endring av § 10.
§ 12 Vilkår for sammenslåing av kvoter ved erverv av landbrukseiendom
Hemnes kommune har ingen merknader til forslagene til endring av § 12.
§ 15 salg av kvote
Hemnes kommune har ingen merknader til forslagene til endring av § 15.
§ 22 Tildeling av kvote til historisk drevne landbrukseiendommer
Hemnes kommune har ingen merknader til forslagene til endring av § 22.

Med hilsen

Idar Fagereng
Konst. enhetsleder

Øystein Dyrlie
Fagkonsulent
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