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HØRINGSUTTALELSE ANGÅENDE FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM SATSER I 

PRISUTJEVNINGSORDNINGEN FOR MELK OG SATSER FOR PRODUKSJONSFLØTE OG 

TILVIRKNINGSVERDI PÅ SMØR 

Det vises til brev fra Landbruksdirektoratet av 3. des. 2018 deres ref. 18/79295 - 1. 

Rørosmeieriet ønsker å komme med innspill til høringen. 

 

Rørosmeieriet tar som utgangspunkt til etterretning Landbruksdirektoratets forslag vedrørende PU-

ordningens likviditetsutfordring, men vil i den forbindelse påpeke PU-ordningens utfordring med å 

differensiere i henhold til råvare og råvarekvaliteters differensierte markeder. 

 

Økologisk melkeproduksjon, videreforedling og forbruk skiller seg klart fra produksjon, videreforedling 

og marked for konvensjonelle varer. Dette kommer frem gjennom at økologisk gjennomgående 

behandles særskilt i offentlig forvaltning og dokumenter, jf. egen Øko-strategi, egne punkter i 

jordbruksforhandling og anerkjennelsen av at økologiske meieriprodukter differensieres fra 

konvensjonelle i et forbrukerperspektiv. Det er av avgjørende betydning for realisering av uttalte mål at 

PU-ordningen gjenspeiler dette skillet mellom økologisk og konvensjonell melk også i 

markedsbalanseringen. 

 

Muligheter og utfordringer må vurderes i ett og samme marked. All den tid PU-ordningen i praksis 

gjenspeiler balansen i det konvensjonelle melkemarkedet, forringes økologiske produsenter- og 

industriaktørers optimaliseringsevne innenfor det økologiske melkemarkedet. Rørosmeieriet foreslår at 

økologisk melkeanvendelse innplasseres i prisgruppe 6. og 11., der PU-ordningens forvaltning av 

geitemelk, etter Rørosmeieriets vurdering, er bedre tilpasset markedet for økologisk melk. Det er en 

gjeldende føring at økologisk melk, og dets verdikjede, skal svare for kostnadene som påløper utover 

øvrige markeder.  Innplassering som geitemelk vil bidra til økt anvendelse og etterspørsel etter norsk 

økologisk melk, og sikre prisuttak som realiserer jordbruksavtalens målpris, og industrien kan betjene 

føringen om at merkostnader skal dekkes av merpris i markedet. 

 

På sikt imøteser Rørosmeieriet en gjennomgang av dagens PU-ordning, hvor økologisk 

melkeanvendelse innplasseres adskilt fra øvrig råvare og råvarekvaliteters differensierte markeder. 

 

Med vennlig hilsen 
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