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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 23. mars 2018 deres ref. 18/36 - 3. Rørosmeieriet ønsker 

å komme med noen innspill til høringa. 

 

 

2.1.1 VOLUMPROGNOSER OG MELKEANVENDELSE 

Rørosmeieriet ber direktoratet vurdere å legge frem ulike scenarioer på utvikling av satsene i PU-

ordninga frem i tid, i lys av stadig fallende konsummelkevolum og økende import av meieriprodukter, 

variabler som gir ordninga lavere inntekter som følge av lavere anvendelse. Dette vil gi aktørene 

mulighet til å i større grad forutsi satsene i ordninga frem i tid. 

 

2.1.2 FELLESKOSTNADER OG LIKVIDITET 

Vi mener at det må sees helhetlig på hvordan de ulike forskrifter, lover, ordninger og andre rammevilkår 

til sammen virker inn på økomarkedet, produksjonen av norsk økomjølk i dagens utviklingsbilde og i den 

konkurransesituasjon vi som enkeltstående økologisk aktør møter i dag og i fremtida.  

 

Et mulig tiltak gjennom PU-ordninga er et distribusjonstillegg for økologiske meieriprodukter. De 

geografiske avstander mellom økologiske melkebruk og også inn til bruksanlegg er større i det 

økologiske melkemarkedet enn ellers. Dette har etter hvert blitt en avgjørende faktor. Rørosmeieriet fikk 

i brev av 5. januar 2018 fra Tine SA og Tine Råvare varslet en økning i overføringsfrakta på  øre/liter 

inneværende år og til  øre/liter innen 2020. I realiteten  øre mer grunnet at grunnlaget for 

overføringsfrakta er redusert. I brevet skrives «For Rørosmeieriets del er den viktigste årsaken til 

fraktsatsens størrelse at en betydelig del av melka må transporteres langt». Økologisk melkeproduksjon 

har lange avstander som et fordyrende element. Rørosmeieriet mener at dette må ivaretas bedre av 

ordningene rundt melkesektoren og markedsreguleringa. Nord-Norge har et distribusjonstilskudd 

gjennom PU-ordninga som skal kompensere for lange avstander i Nord-Norge. 

  

Rørosmeieriet foreslår at det økologiske melkemarkedet stimuleres med et distribusjonstilskudd. Dette 

kan kanskje administreres og ligne på de nåværende ordningene med distribusjonstilskudd til skolemelk 

og distribusjonstilskudd til Nord-Norge. Et slikt tillegg vil stimulere det økologiske melkemarkedet og slik 

sett møte etterspørselen til fremtidas forbruker, det vil bidra til å oppfylle de distriktspolitiske 

målsettingene ved markedsreguleringa og bidra til effektivt grensevern i en situasjon med stadig økende 

import. 
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2.1.3 PRISDIFFERENSIERING 

Vi mener at det må sees helhetlig på hvordan de ulike forskrifter, lover, ordninger og andre rammevilkår 

til sammen virker inn på økomarkedet, produksjonen av norsk økomjølk i dagens utviklingsbilde og i den 

konkurransesituasjon vi som enkeltstående økologisk aktør møter i dag og i fremtida. 

 

Et mulig tiltak er å legge økologisk mjølk til en prisgruppe, slik som er gjort for geitemjølk og andre 

produkter. Det er ingen egen målpris på økologisk mjølk, men økologiske meieriprodukter kan 

uavhengig av dette inngå i PU-ordninga som en egen kategori. Det er slik vi ser det grunn til å vurdere 

om det er formålstjenlig at økologisk mjølk plasseres i samme prisgruppe som konvensjonell 

konsummjølk i PU-ordninga eller om økologisk mjølk skal plasseres i en annen prisgruppe. Markedet 

likestiller ikke økologiske og konvensjonelle meieriprodukter, markedet sammenligner norske 

økologiske meieriprodukter med importerte økologiske meieriprodukter i stedet. Når markedet skiller på 

økologisk og konvensjonell, bør også markedsreguleringen ivareta dette. Dette kan bidra til å øke 

produksjonen av norsk økologiske meieriprodukter sammenlignet med import. 

 

2.3 INNFRAKTILLEGG 

Rørosmeieriet ønsker en avklaring på om differansen mellom innfrakt-tillegget belastet over PU-

ordninga, og Tines faktiske oppgitte transportkostnader, finansieres av overføringstransporten. 

 

3. PRODUKSJONSFLØTEVERDI 

Rørosmeieriet støtter at satsen for produksjonsfløte øker til kr 21,-/liter 
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