


 

 

 

Økologiske meieriprodukter er en egen produktkategori. Da vi startet opp i 2001 var det 

knapt utvalg i kategorien.  Vi ser at vi klarer å beholde markedsandeler og møte konkurranse fra 

importerte meierietterligninger som havre- og soyamelk svært godt., Vi mener salget av økologisk 

melk bidrar positivt til utviklinga av norsk melk, både i melkestatistikken der vi er en vekstvinner, og i 

utviklinga av næringa gjennom sin spydspissfunksjon, som dokumentert i studier. 

 

Rørosmeieriet vil foreslå følgende: En mulig løsning er at økologisk melk settes i prisgruppe som 

tydeligere speiler det politiske målet om vekst, ønske om bærekraftig innovasjon og økte kostnader i 

produksjon. Det vil gi en ny produktkategori som økologiske meieriprodukter er, rom til å utvikle seg 

videre positivt for norsk melk. Det vil også gi positiv effekt for den norske økomelka sin 

konkurransekraft sett i forhold til importerte melkeetterligninger. 

 

Vi imøteser en tilbakemelding på i hvor stor grad direktoratet ser på hvordan ordningen i dag slår ut for   

enkeltaktørene. Har andre aktører like stort avgiftspress per liter behandlet melk som oss, eller gjelder 

dette kun for økologiske meieri som er i en tidlig fase av produktets livssyklus og i en tidlig fase av sin 

bedrifts utvikling? 

 

2.1 Satser for avgifter og tilskudd i pris- og biproduktgruppene 

Slik vi forstår tallene, så var netto bidrag inn fra prisgruppene ca 450 milllioner i forrige periode, og det 

foreslåtte bidraget er på ca 385 millioner for perioden fra 1.7.2020. Prisgruppene endres med 6 øre 

per avgifts-/tilskudssats per liter. Iom at volum per prisgruppe og eksisterende avgifts-/tilskuddssats 

varierer, så gir likt påslag på avgift og tilskudd store utslag og variasjoner mellom prisgruppene: 

 

• Total sum for avgifter i prisgruppene var ca 865 millioner i forrige periode, mot foreslått 

ca 820 millioner for neste perioden. Hvorfor legges ‘omsetninga’ så høyt? Ved å fjerne 

merkevareeksport lik 0,55 øre for nesten 100 mill, liter melk så burde det minimum kunne 

legges på 55 millioner nedgang, regner en med volumnedgang, så vil det være enda mindre. 

• Total sum tilskudd i prisgruppene var ca 420 millioner i forrige periode, mot foreslått ca 

440 millioner i neste periode. Altså en økning på ca 20 millioner sammenlignet med forrige 

periode som inneholdt den omtalte merkevareeksporten. 

 

Når netto ostevolum går ned, der merkevareeksporten alene på ca kr 70 millioner bortfaller 1.juli 2020, 

så fremstår det for oss uforståelig at total sum i tilskudd skal økes gjennom Prisutjevningsordningen til 

den nye prisgruppe 3. Dette fører til at prisgruppe 2 får en forholdsmessig høy sats. 

 

Sagt på et annet vis, hvis prisgruppe 2 får redusert sats til 1,85, så ville det allikevel vært nok rom til å 

øke tilskuddene til prisgruppe 3 og 4 med 1 øre til hver av prisgruppene. 

 

Dette forsterkes ytterligere at det nå er økt etterspørsel etter ost, hvorfor skal en veletablert 

produktkategori tilgodesees med en 30% økning i tilskudd? 

 

Vi ber om et snarlig møte med direktoratet for å videre legge frem og diskutere våre utfordringer og 

innspill til videre arbeid. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Rørosmeieriet as 

 

(sign) 

Trond V. Lund 

Meieribestyrer 


