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Høring av forslag til endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til endringer i forskrift om
kvoteordningen for melk på høring, med høringsfrist 25. august 2006. Høringsinstansene er
Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, TINE BA og Q-meierienes
produsentlag. Rådet for økologisk landbruk i Hedmark og Oppland tillater seg likevel å
komme med et innspill vedrørende salg/fordeling av økologiske mjølkekvoter, jfr, at 10 %
av den statlige andelen av kvoter son selges ut ved omfordelingsomgangen høsten 2006
skal prioriteres for salg til økologiske bruk.

Rådet for økologisk landbruk er opprettet i forbindelse med oppfølginga av
handlingsplanen for økologisk landbruk i Hedmark og Oppland. Det består av
representanter fra Bondelaga og Bonde- og småbrukerlaga i de to fylkene, Oikos Innlandet
og de to Fylkesmennene. Rådet skal være ei rådgivende gruppe i forhold til
gjennomføringa av handlingsplanen, påse at tiltak blir gjennomført i tråd med planen og
drøfte prinsipper for bruk av regionale midler til oppfølging av planen.

Hovedmålet i Handlingsplan for økologisk landbruk i Hedmark og Oppland 2006-2007 er
å bidra til økt lønnsomhet innen økologisk landbruk slik at 10 % av jordbruksarealet i
Hedmark og Oppland drives økologisk i 2010. 12005 ble henholdsvis 4,4 % og 3,8 % av
jordbruksarealet i Hedmark og Oppland drevet økologisk. Omlegginga til økologisk
landbruk har gått sakte i de to fylkene, mens det i enkelte andre områder av landet har vært
betydelig mer omlegging. Hedmark og Oppland står derfor overfor ei betydelig utfordring i
forhold til å oppfylle både våre egne regionale mål og regjeringas mål om at 15 % av
matproduksjonen og -forbruket i 2015 skal være økologisk.

Det er klynger for økologisk mjølkeproduksjon på Hedmarken og i kommunene Sør-Odal,
Alvdal, Tynset, Tolga og Os. I tillegg er det en del økomjølkprodusenter i Hedmark og
Oppland som ikke har leveringsavtale, men som er sikret merpris ut 2006.

Grovforbaserte driftsformer, og i særlig grad mjølkeproduksjon, er viktige i begge fylkene.
I store områder/dal- og fjellbygdene er vekstforholdene slik at jorda bare kan brukes til
grovfordyrking. Vi har også mye seterdrift, og det satses på næringsutvikling i tilknytning
til seterdrift og seterområder. Rådet mener at kombinasjonen økologisk landbruk og
seterdrift er en styrke i forhold til å utvikle et reiselivstilbud med basis i seterbruk og
seterkultur. Sjøl om mjølkeproduksjonen står sterkt i dal- og fjellbygdene, ligger det også
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meget godt til rette for økologisk mjølkeproduksjon på flatbygdene i Hedmark og Oppland,
jfr. at det er etablert klynge på Hedmarken.

Det er underskudd på økomjølk i Tine Øst sitt område og et ønske om økt
økomjølkproduksjon på Østlandet. Hovedutfordringa er å få økt produksjonen. På kort sikt
er imidlertid potensialet for å øke mjølkemengden lite, da omlegginga til økologisk drift
har stagnert og de eksisterende produsentene ikke har kapasitet til å øke produksjonen i
særlig grad. Dette medfører at det er rom for nye produsenter. Rådet mener derfor det bør
åpnes for at også produsenter som i dag ikke har kvote gis anledning til å kjøpe av de
økologiske kvotene som staten skal selge ut igjen.

Siden forholdene ligger godt til rette for økologisk mjølkeproduksjon og en ikke kommer
utenom ei satsing på mjølkeproduksjon hvis en skal kunne øke omfanget av økologisk
landbruk i Hedmark og Oppland, ber Rådet om at produsenter i Østlandsområdet blir
prioritert ved videresalget av kvoter til økologisk produksjon. For å sikre at bestemte
geografiske områder blir prioritert for kjøp av kvote må det tas inn et tillegg til forslaget til
ny § 22, andre ledd, som ivaretar dette.

Med hilsen

oar Brukv gen Tordis Fremgården
Leder i Rådet Sekretær
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