
En melkeproduksjon som gagner hele landet 1 

Den siste måneden har det kommet frem at Norsk melkeproduksjon må kuttes med 100 2 
millioner liter. Kuttet utgjør 7 prosent av melkeproduksjonen og er fatalt for den viktige 3 
næringen. Tine må med dette kuttet 400 ansatte. Kuttet i norsk melkeproduksjon kommer 4 
av to hovedgrunner: Den ene er at verdens handelsorganisasjon (WTO) har bestemt at 5 
eksportstøtten på landbruksvarer skal fases ut og at Norge dermed må avvikle 6 
eksportsubsidiene innen 2021. Dette rammer spesielt eksporten av den populære osten 7 
Jarlsberg. På grunn av kuttet i eksportstøtten skal Jarlsberg-ost beregnet på det utenlandske 8 
markedet nå produseres i utlandet. Den andre grunnen er at Innførselen av utenlandske 9 
melkeprodukter har økt med nærmere 400 tonn første halvår i år. Det tilsvarer en økning på 10 
2,5 prosent. Import-ost alene utgjør 160 millioner liter melk. I tillegg importeres det nesten 11 
like mye i form av smaksatt melk, yoghurt og pulver. Ost som ikke produseres i Norge 12 
importeres tollfritt, eksempel på slike oster er: mozzarella, parmesan, cheddar, ricotta og 13 
manchego. Et moment å ha med seg er også at konsumet av melk og melkeprodukter jevnt 14 
over har gått ned blant innbyggerne. Bondelaget og staten har nå kommet frem til at en 15 
løsningen er at staten skal bidra med 200 millioner kroner over statsbudsjettet for 2021. 16 
Dette skal bruke til et ekstraordinært oppkjøp av produksjonskvoter på 40 millioner liter. Det 17 
resterende volumet skal tas ut ved å redusere kvotene på alle bruk. Et gjennomsnittlig 18 
melkebruk i Norge har en produksjonskvote på ca 170 000 liter i året (2018). Et kutt på 40 19 
millioner liter vil da tilsvarer over 230 Norske melkebruk mindre i Norge. Senterungdommen 20 
er svært bekymret for at dette vil ha store negative konsekvenser for bosettingen i hele 21 
landet. Vi er opptatt av et levende landbruk i hele landet, noe som også fører til bosetting i 22 
hele landet. Vi er opptatt av at de som driver melkeproduksjon skal ha forutsigbarhet i 23 
fremtiden. Derfor er senterungdommen uenig i at produksjonen på melk skal kuttes med 24 
100 liter, når det samtidig importeres for det dobbelte. 25 
 26 
Senterungdommen vil: 27 

• Bevare eksportstøtten 28 
• At produksjonen av Jarlsberg ost skal være lokalisert i Norge 29 
• Øke støtten til alternativer til melkeprodukter som i dag importeres tollfritt. Her 30 

gjelder særlig oster, vi vil at norske alternativer skal være konkurransedyktige. 31 
• At bønder som leier ut melkekvote må selge kvoten etter 5 års leieperiode, om 32 

bonden selv ikke vil fortsette produksjonen. 33 
• Strengere importvern på melkeprodukter. 34 
• Jobbe for økt konsum av melkeprodukter produsert på norske ressurser. 35 
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