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Innspill til endringer i Forskrift om kvoteordningen for melk 

(FOR-2011-12.23.1502) 
 

 

Kvoteregelverket og muligheten for å leie kvote er et viktig element i utviklingen av 

geitenæringa. Dagens regelverk ivaretar ikke en utvikling som er i tråd med Norsk Sau og 

Geit (NSG) sine mål for næringa. 

 

Vi har konkrete forslag til endringer i kvoteregelverket som bedre ivaretar geitenæringas 

framtid som en bærekraftig distriktsnæring med god dyrevelferd, basert på mest mulig norske 

fôrressurser.  

 

Prioritering av produsentene som i dag er aktive, med besetninger med god helsestatus og 

med nyrenovert produksjonsapparat, framfor passive produsenter som er ute av næring, er et 

grunnelement i våre forslag.  

 

For å håndtere dagens overproduksjon foretrekker vi bruk av forholdstallet for disponibel 

kvote framfor en oppkjøpsordning. 

 

 

§ 2 Grunnkvote 

Tildelt kvote er et viktig styringsredskap for totalproduksjonen. Det er ikke lenger mulig å 

konvertere kumelkskvote til geitemelk, og vi ønsker at muligheten for å konvertere 

geitemelkskvote til kumelkskvote også fjernes. Dette for å forhindre konvertering til 

kumelkskvote for å omgå tiltak som vi foreslår for kvotesalg og kvoteleie (se punktet 

nedenfor om «Omsetning av kvote»). 

 

 

§ 3 Produksjonsregioner 

NSG ønsker at geitemelksproduksjon fortsatt skal være ei distriktsnæring over hele landet, 

med begrensede geografiske endringer i produksjonsvolum. Vi ber derfor om at antall 

regioner økes fra to til fire, og at eierområdene i TINE følges: 

 

 Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark 

 Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 

 Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag 

 Nordland, Troms og Finnmark 

Saksbehandler: Ingrid Rimeslåtten 

Østensen 

Telefon: 977 23 438 

E-post: iro@nsg.no 
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§ 4 Disponibel kvote 

Geitemelksnæringa har gjennomgått en kraftig strukturrasjonalisering de siste årene med 

stadig færre aktive produsenter. I 2016 hadde vi 294 aktive geitemelksforetak med 22,7 

millioner liter i disponibel kvote (Landbruksdirektoratet, Rapport R202 GEIT – Disponible 

kvoter 2016). Dette gir 77 000 liter i gjennomsnittskvote per foretak. Det var kun 8 foretak 

som i 2016 hadde en disponibel kvote over 200 000 liter (sum av egen og leid kvote). 

 

NSG ber om at disponibel kvote per foretak begrenses til 200 000 liter. 

 

Hvis vi forutsetter at høytytende besetninger produserer 1000 liter per geit i året 

(gjennomsnittet i Geitekontrollen er 725 liter) trengs det 900 geiter for å produsere dagens 

kvotetak på 900 000 liter. Vi ønsker ikke så store besetninger, da dette ikke er i samsvar med 

bærekraftig desentralisert produksjon med god dyrevelferd. 

 

Vi ønsker et kvotetak på 200 000 liter. Dette gir et godt rom for å utvikle seg for de fleste av 

dagens produsenter. Hvis gjennomsnittsbesetningen får en produksjon på 150 000 liter, vil det 

med dagens disponible kvote være rom for kun 150 produsenter. Dette er en halvering av 

dagens antall. 

 

 

§ 8 Omsetning av kvote 

Det er mange produsenter som har basert seg på leid kvote for å øke produksjonen, i samsvar 

med gårdens tilgjengelige ressurser (bygninger, fôr, arbeidskraft). I 2016 var det om lag 4,5 

millioner liter geitemelk som var leid ut (20 % av total disponibel kvote), fordelt på 122 

utleiere og 188 leietakere. 

 

Kvoteleie er ikke verdiskapning for næringa som helhet, men er løpende kostnad som 

overfører penger fra de aktive produsentene som ønsker å leve av å være 

geitemelksprodusenter, til de passive som er ute av næringa. Dette er ikke ønskelig! 

 

NSG ber derfor om at det blir tatt inn i forskriften at utleie/utlån av kvote ikke skal være 

lovlig. Det trengs en overgangsordning som ivaretar det privatrettslige ved allerede inngåtte 

leieavtaler før 1.1.2017. Vårt forslag er at avtaler som har en sluttdato ikke kan forlenges. 

Avtaler uten sluttdato må opphøre seinest 31.12.2021. 

 

Ved opphør av en leieavtale går kvota tilbake til utleier, og den må legges sovende eller 

selges. Ønsker utleier å selge kvota, skal siste leietaker få tilbud om å kjøpe tidligere leid 

kvote. Maksimalpris settes til kr 5,00 per liter. Kvote som ikke selges til tidligere leietaker 

kjøpes opp av staten til kr 2,50 per liter. 
 

 

 

Med hilsen 

Norsk Sau og Geit 

 

        
Tone Våg         Lars Erik Wallin 

styreleder        generalsekretær 
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