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Det vises til høringsbrev av 23.032018 fra Landbruksdirektoratet vedrørende forslag til nye satser i 
prisutjevningsordningen for melk. 
 
Vi registrerer at det i forslaget til nye satser i PU for melk er foreslått uendret prisdifferensiering for 
gruppe 7. På grunn av økte felleskostnader blir likevel effekten at tilskuddet i gruppe 7 reduseres med 
4 øre pr. liter anvendt melk. Det er samtidig forslått å redusere tilskuddet til biproduktgrppe 3 med 70 
øre, som vil slå ut med en ytterligere prisøkning for RÅK industrien som benytter fettholdig tørrmelk, 
samt fløteprodukter til industrien. Dette er særlig sjokoladeindustrien og iskremindustrien som vil bli 
hardt rammet av denne innstrammingen. Vi stiller oss kritisk til denne reduksjonen, med tanke på 
hvordan hvordan store deler av denne bransjen allerede er rammet av økte avgifter etter 
budsjettforliket for 2018.  
Innstrammingene i PU vil alene gi en prisøkningøkning på ca % for den industrien som bruker 
fettholdig tørrmelk, samt forandringer i produksjonsfløteverdi og reduksjon av biprodukttilskuddet vil gi 
iskremindustrien en meget betydelig prisøkning for fløte.  
I tillegg til dette kommer effekten av jordbruksoppgjøret, som foreløpig er ukjent.  
 
Vi vil påpeke viktigheten og nødvendigheten av at man unngår at prisen på norskproduserte råvarer til 
RÅK-industrien øker. Det faktum at prisene på verdensmarkedet har gått ned det de siste 5 årene 
aktualiserer dette ytterligere. Våre kunder uttrykker stor bekymring for differansen mellom 
verdensmarkeds pris og norsk pris, som også vil ha vesentlig betydning for fremtidsplaner og 
investeringsvilje i Norge. 
 
Vi ber om at dette legges til grunn for de vurderinger som gjøres i forbindelse med fastsettelse av 
satser for 2018/2019. 
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