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Muligheter for nyetableringer i melkeproduksjonen i Finnmark!

Nå har du mulighet til å skaffe nye melkebruk i din kommune!

Gjennom dine kontakter og nettverk , og med din lokalkunnskap , kan du nå bidra til å gjøre
muligheten kjent , f. eks . ved kontakt med enkeltbrukere , bruk av nettsider , e-post,
lokalaviser , informasjonsskriv , fagmøter og lignende.

I Finnmark har vi lenge hatt ønske om å få til nyetableringer i melkeproduksjonen, og vi
ønsker å gjøre denne muligheten best mulig kjent blant potensielle søkere . Vi håper derfor at
kommuner og forsøksringer kan bidra med å være aktive overfor personer i "målgruppa". Vi
tenker da spesielt på personer som har en egnet landbrukseiendom uten melkekvote,
sauebønder med spesielle utfordringer , andre som har vist interesse for å starte opp med
melkeproduksjon.

Etter jordbruksoppgjøret 2008 avsatt en melkekvote på 5 mill, liter til fordeling til nyetablerere
i melkeproduksjonen i Norge. Det betyr at enkeltbrukere nå kan søke om inntil 150 000 liter
kumelkkvote til en pris av kr 3,50 pr. liter ekskl. mva. Søkere vurderes ut ifra flere kriterier:

• Etableringene skal bidra til å oppfylle landbrukspolitiske mål
• Investeringene sikrer langsiktig og økonomisk drivverdige enheter
• Tidsperiode fra det har foregått kvotesalg fra eiendommen
• Eieren av landbrukseiendommen er under 35 år
• Landbrukseiendommen ligger i et næringssvakt område
• Landbrukseiendommen ligger i et rovdyrutsatt område

Punktene ovenfor er ikke vilkår, men forhold som vil bli vektlagt i en samlet vurdering av
søknadene. Søknadsfristen er 1. desember 2008. Fylkesmannen og Innovasjon Norge vil bli
tatt med på råd i forbindelse med behandlingen av søknadene, og Statens
landbruksforvaltning fatter vedtak i sakene.

Hva er viktig nå?
Det er viktig at vi følger opp de som ønsker å søke. En utfordring er å utarbeide driftsplaner
som skal vedlegges søknaden. For å sikre søkerne et best mulig grunnlag for søknaden, vil
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Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling arrangere driftsplankurs i Vadsø 25.
og 26. november, med Terje Haug og Kjell Stave fra NILF som forelesere. På kurset ønsker vi
fortrinnsvis deltakelse fra dere i kommunene, forsøksringer og enkeltbrukere. Det en stor fordel om de
som søker om kvote til nyetablering også kan delta på kurset.

Vi viser for øvrig til informasjon på www . fylkesmannen . no, med linker til søknadsskjema og
informasjon hos SLF.

For mer informasjon kan Hans Magnus Sætra eller Karianne Holm-Varsi ved Fylkesmannens
landbruksavdeling_kontaktes, evt. Liv-Edel Berg i Innovasjon Norge, Finnmark tlf: 7895 5600.

Vi håper du ser denne muligheten til å bidra til flere melkebønder i din kommune!

Med hilsen

Øystein Ballari Karianne Holm-Varsi
^- arg film-^rai

landbruksdirektør fylkesjordsjef
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