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Svar på høring - Endring om forskrift om kvoteordningen for 
melk - kvoteleie mv.

Konkurransetilsynet viser til Fornyings – og Administrasjonsdepartementet sin e-post av 
24.oktober 08 og Landbruks – og Matdepartementet sitt brev av 13.oktober 08 med vedlagte 
høringsdokumenter.

På bakgrunn av årets jordbruksoppgjør er det nødvendig å gjøre endringer i forskrift om 
kvoteordning for melk. Endringene som foreslås knytter seg i hovedsak til at det i 
jordbruksoppgjøret ble oppnådd enighet om å innføre mulighet for kvoteleie for enkeltbruk opp til 
kvotetakene. Det ble også oppnådd enighet om at melkeproduksjon som foregår gjennom samarbeid 
i sommersesongen også må oppfylle vilkårene for å motta beitetilskudd og at omsetningsregionen 
for kjøp og salg av melkekvoter som i dag består av fylkene Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold 
splittes opp i tre regioner der Oslo og Akershus utgjør én region og Vestfold og Østfold utgjør hver 
sin region.

Ut over disse endringene foreslår Landbruks- og matdepartementet at bestemmelsene som gjelder 
ektefeller/samboere med felles melkeproduksjon ikke lenger trenger å behandles særskilt, men kan 
omfattes av regelverket for samdrifter.

Tilsynet vil i det følgende bare kommentere forslaget om innføring av kvoteleie for enkeltbruk.

Kvoteleie
Forslaget om kvoteleie innebærer at enkeltbruk kan leie ut eller leie kvote for en avtalt periode. 
Minimumskvantum for slik leie foreslår LMD satt til 10000 liter for kumelk og 2000 liter for 
geitemelk, men begrenset oppad til kvotetakene slik at ikke noe enkeltbruk kan produsere over 
400000 liter kumelk eller 200000 liter geitemelk. Leieprisen for kvote reguleres ikke, heller ikke 
hvor stor del av kvoten til et melkebruk som leies ut eller er innleid. Minimumsperioden for leie av 
kvote foreslås satt til 5 år.

Mulighetene til å leie ut eller leie kvote begrenses til å gjelde innad i hver omsetningsregion. Det er 
bare eier av landbrukseiendom med aktiv kvote, det vil si kvoter som det har vært sammenhengende 
leveranse fra i minst to av de tre siste årene som kan leie ut eller leie kvote. Dette innebærer blant 
annet at forpaktere ikke kan leie kvote. Det foreslås også forskjellige regler som skal hindre at 
melkeprodusenter leier kvote med det formål å leie disse kvotene ut igjen. Melkebruk som ønsker å 
leie ut kvote skal søke om dette til Statens Landbruksforvaltning. 
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Konkurransetilsynet stiller seg positiv til at det innføres muligheter for melkebønder til å kunne leie 
eller leie ut melkekvote. Vi er enig i at dette gir melkebønder økte muligheter til å benytte ubenyttet 
kapasitet på gårdsbruket, og gi bønder økt fleksibilitet og mulighet til å ekspandere innen 
melkeproduksjon. Samlet sett vurderer tilsynet at dette vil gi økte muligheter for å hente ut 
omfattende stordriftsfordeler og gi en bedre ressursutnyttelse innen melkeproduksjon i Norge. 

Tilsynet ber LMD om å vurdere om en minimum leieperiode bør settes til mindre enn 5 år, for 
eksempel to eller tre år. Tilsynet kan ikke se at det har blitt gitt en begrunnelse for at leieperioden 
minst må være på 5 år. På generelt grunnlag vil tilsynet tro at en minimum leieperiode på 5 år vil 
kunne føre til mindre bruk av ordningen enn det som er tiltenkt og ønskelig. Dette kan for eksempel 
skyldes at melkebruk som inngår kontrakt om å leie ut deler av melkekvoten ikke har anledning til å 
selge resten av melkekvoten mens leieavtalen løper. 

Tilsynet ber også LMD vurdere om forpaktere skal gis mulighet til å leie inn kvote. Å gi forpaktere 
av landbrukseiendommer muligheter til å leie melkekvote vil gi disse økte muligheter til å 
rasjonalisere produksjonen og øke driftsgrunnlaget på gården de forpakter.

Tilsynet har ingen øvrige merknader til høringen.
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