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Det vises til høringsbrev av 01.04.2022 fra Landbruksdirektoratet som gjelder forslag til endring av 
forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk, satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på 
smør.  
 
Vi står foran et jordbruksoppgjør som vil gi en markant økning i målpris for melk.  
 
Vi mener den foreslåtte endringen  i PU-ordningen sammen med  økningen i målprisen for melk i 
forbindelse med jordbruksoppgjøret, vil svekke norsk tørrmelks konkurranseevne mot alternativet som 
er import. Vi henstiller derfor om en ny vurdering nå når  målpris for melk for perioden 01.07.2022-
30.06.2023 er klar. 
 
Vi har gjennom pandemien i årene 2020-2021 sett viktigheten av å ha nasjonal matvareproduksjon og 
matvareindustri, som også direktoratet viser til i sin innleding av høringsbrevet. Sammen med de 
foreslåtte forandringene i PU-ordningen, vil utslaget for våre kunder, som i all hovedsak består av 
RÅK-industrien i Norge, være dramatisk.  
  
Næringen og beslutningstakere har et felles ansvar for å sørge for at norsk melk er konkuransedyktig 
også på pris for å opprettholde et ønsket volum av norskprodusert melk.  
 
Reduksjon av hovedtilskuddet, vil gi en  kostnadsøkning for alle tørrmelksprodukter, mens reduksjonen 
i biproduktgruppe 3, vil gi en ekstra økning i pris for kunder som benytter fettholdige melkepulver 
sammenlignet med skummet melkepulver.  
 
Det bør også tas med i vurderingen at en reduksjon av biprodukttilskudd kan være med på å gjøre det 
mer aktuelt for kunder som benytter fettholding melkepulver til å se på alternativ til melkefett i ferdig 
produkt.      
Vi gjør også oppmerksom på at fløteprisen til iskremindustrien vil øke som en følge av endringen i 
biproduktgruppe 3 og økt produksjonsfløteverdi. Det er etter vår oppfatning uheldig. 
 
Vi ber derfor om at reduksjonen av satsen både i hovedtilskuddet og i biproduktgruppe 3 vurderes på 
nytt for å motvirke  kostnadsøkningen for RÅK-industrien i Norge.  
 
Vi ber om at dette legges til grunn for de vurderinger som gjøres i forbindelse med fastsettelse av 
satser for 2022/2023. 
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