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Høringssvar – forslag om endring i animaliehygieneforskriften for å åpne 
opp for begrenset omsetning av rå melk og rå fløte til konsum  

Landbruksdirektoratet viser til ovennevnte høring. Vi ser at en rekke av de 
problemstillingene som er aktuelle i forbindelse med omsetning av rå/upasteurisert melk 
og fløte er av helsemessig art. Slike problemstillinger har vi ingen kommentarer til.  
 
Vi understreker imidlertid at dersom det åpnes for omsetning av rå melk og fløte, må dette 
skje innenfor rammene av øvrig regelverk som gjelder for produksjon og omsetning av 
melk. Vi viser for eksempel til at alle som skal omsette melk – pasteurisert eller ikke – må 
ha enten ordinær melkekvote, eller for nye aktører, lokalforedlingskvote. Dette følger av 
forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk. Videre må 
produsentene også rapportere inn mengde omsatt vare til Landbruksdirektoratet for å 
betale både omsetnings- og forskningsavgift. Denne rapporteringsplikten er hjemlet i 
henholdsvis lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror, og lov 
26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på landbruksprodukter. Dersom en produsents 
samlede leveranse til meieri og direkte salg fra gården overstiger disponibel kvote skal det 
i tillegg til omsetningsavgift svares overproduksjonsavgift, jf. forskrift 29. juni 1999 om 
omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk.  
     
Videre har vi merket oss at det i forslaget legges opp til at hver enkelt produsent skal 
kunne omsette opptil 5000 liter rå melk og fløte i året. Vi antar det er lite trolig at hele 
dette potensialet tas ut. Likevel finner vi grunn til å påpeke at dersom omsetningen blir 
betydelig, og skjer på bekostning av konvensjonell melk, vil dette kunne svekke 
inntektsgrunnlaget for prisutjevningsordningen for melk, jf. forskrift 29. juni 2007 
nr. 832.  
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