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Forord 
Canada er en av verdens største eksportører av matvarer. Landet har valgt å eksponere noen 
av sine produksjoner for frihandel, men når det gjelder melk, egg og fjørfe er 
hjemmemarkedet utgangspunktet for produksjonen. Prisen på melk er blant de høyeste i 
verden. Melkeprodusentene har markedet som eneste inntektskilde. Ønsket om å gi bonden en 
melkepris det går an å leve av i Canada, samt opprettholde et høyest mulig produksjonsvolum, 
er bakgrunnen for etableringen av markedsregulering og prisutjevningsordninger. 
 
Landbrukets Utredningskontor har i denne rapporten beskrevet de canadiske ordningene for 
melk. Prosjektet har vært brukerstyrt, og utgangspunktet for mye av informasjonen i rapporten 
er basert på en studiereise som to personer i TINE og to ansatte i LU deltok på i februar i år. 
Deltakerne fra TINE var Lars Sandstad og Bjørn Strøm og fra Landbrukets Utredningskontor 
forfatterne av denne rapporten. 
 
Uten stor velvilje fra vår canadiske informanter ville det vært vanskelig å få et godt 
innblikk i canadisk landbruks- og melkepolitikk innenfor tidsrammene av prosjektet. 
 
Vi vil spesielt takke Giles Froment og Jean-Francois Lefier, som la til rette for et vellykket 
opphold. 
 
Informantene var: Chantal Paul – Canada Dairy Commission, Jean-Francois Lefier – 
Agriculture and Agri-Food Canada, Giles Froment – Canadian Dairy Commission, John Core 
– Canadian Dairy Commission, Gaëtan J. Paquette – Canadian Dairy Commission, Robert 
Hurt – Canadian Dairy Commission, Ward Robinson – Agriculture and Agri-Food Canada, 
Raphaël Sauvé – Agriculture and Agri-Food Canada, Jacques Laforge – Dairy Farmers of 
Canada, Richard Doyle – Dairy Farmers of Canada, Don Jarvis – Dairy Processors 
Association of Canada, Sally Rutherford – Dairy Processors 
Associations of Canada, Domenic Benoit – Agropur cooperative, Joël Vajou – Agropur 
cooperative, Francois Bertrand – Fédédration des producteurs de lait du Québec og Pierre 
Nadeau – Québec Dairy Council. 
 
Rapportens innhold og konklusjoner er likevel basert på avveininger og vurderinger ved 
Landbrukets Utredningskontor. Vi takker TINE for et interessant oppdrag. 
 
Oslo, mai 2008. 
Hanne Eldby 

 

 



  Side I 

 

Innhold 
 

1 INNLEDNING............................................................................................................. 1 

2 NØKKELTALL OG UTVIKLING I CANADISK JORDBRUKSSEKTOR ............. 5 
2.1 INNTEKTSUTVIKLINGEN HOS CANADISKE BØNDER ........................................................ 6 
2.2 JORDBRUKSSEKTORENS BETYDNING ............................................................................. 7 

3 CANADISK JORDBRUKSPOLITIKK ...................................................................... 9 
3.1 JORDBRUKSPOLITIKKEN PÅ 1990-TALLET ..................................................................... 9 
3.2 DAGENS RAMMEVERK I JORDBRUKSPOLITIKKEN......................................................... 11 
3.2.1 Programmer for risikohåndtering............................................................................... 11 
3.2.2 Det canadiske inntektsstabiliseringsprogrammet for jordbruket (CAIS)................... 13 
3.2.3 Forsikringsprogrammet mot produksjonsfall (PI)...................................................... 13 
3.2.4 Forskuddsutbetalingsprogrammer.............................................................................. 14 
3.2.5 Spesielle programmer ................................................................................................ 14 
3.3 ANDRE JORDBRUKSPOLITISKE VIRKEMIDLER .............................................................. 15 
3.4 EN NY LANDBRUKSPOLITIKK....................................................................................... 15 

4 MELKESEKTOREN I CANADA............................................................................. 17 
4.1 UTVIKLINGEN I MELKESEKTOREN ............................................................................... 17 
4.2 STRUKTUREN I INDUSTRILEDDET................................................................................. 20 

5 CANADISK MELKEPOLITIKK.............................................................................. 23 
5.1 TOLLVERN .................................................................................................................. 24 
5.2 MELKEKVOTER ........................................................................................................... 25 
5.3 REGULERTE PRODUSENTPRISER .................................................................................. 28 
5.4 JURIDISK RAMMEVERK................................................................................................ 34 
5.5 PRISUTJEVNINGSORDNINGER (POOLING)..................................................................... 36 
5.5.1 Utjevning under Det særskilte melkeklasseprogrammet (P9/P10)) ........................... 37 
5.5.2 Utjevningsordningen for all melk (P6/P5) ................................................................. 44 
5.5.3 Den vestlige utjevningsordningen (P4)...................................................................... 48 

6 HANDEL OG HANDELSPOLITIKK ...................................................................... 51 
6.1 IMPORT ....................................................................................................................... 51 
6.2 EKSPORT ..................................................................................................................... 55 
6.3 HANDELSAVTALER OG KONFLIKTER ........................................................................... 56 

7 NOEN AVSLUTTENDE BETRAKTNINGER ........................................................ 61 
 
 
LITTERATUR 
 
 
 
 
 



Side II 

 

FORKLARING PÅ FORKORTELSER 
 
AAFC Agriculture and Agri-Food Canada 
APP Advance Payment Program 
APF Agricultural Policy Framework 
BRM Business Risk Management 
BSE Bovine Spongiform Encephalopathy 
CAIS Canadian Agricultural Income Stabilization program 
CDC Canadian Dairy Council 
CEM Commercial Export Milk  
CMSMC Canadian Milk Supply Management Committee 
CUSTA Canada-US Free Trade Agreement 
CWB Canadian Wheat Board 
DDPIP Domestic Dairy Product Innovation Program 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade 
GOPP Grain and Oilseed Payment Program 
IREP Import For Re-Export Program 
MSQ Market Share Quotas 
NAFTA North American Free Trade Area 
NMMP National Milk Marketing Plan 
OECD Organization for Economic Co-operation and Development 
OPT Optional Export Program 
PI Production Insurance Program 
PSE Producer Subsidy Equivalent 
SCAP Spring Credit Advance Program 
SMCPP Special Milk Class Permit Program 
SMP Skim milk powder 
TRQ Tariff Rate Quotas 
WTO World Trade Organization 
 



 

  LU-rapport nr.2 - 2008 

1 Innledning 
I likhet med hele den vestlige verden, har antallet gårdsbruk blitt kraftig redusert i løpet av 
etterkrigstiden også i Canada. Teknologisering og strukturrasjonalisering har gått hånd i hånd 
i jordbruket. Likefullt har jordbruket i Canada fortsatt en sterk posisjon. Bidraget til økonomi 
og sysselsetting fra primærjordbruket og jordbruksbasert næringsmiddelindustri er betydelig. 
Store deler av jordbrukssektoren er eksportorientert, og står således for så mye som om lag 
syv prosent av verdien av den totale canadiske eksporten.  
 
Canadisk jordbrukspolitikk har endret seg mye i løpet av de siste 20 årene. På 1990-tallet ble 
Canada rammet av en økonomisk nedgangstid, og jordbruket opplevde i likhet med andre 
samfunnsområder budsjettkutt. Overføringene til jordbruket ble kuttet mer enn Canadas 
reduksjonsforpliktelser gjennom landbruksavtalen i GATT/WTO. Omstilling ble 
gjennomgangsmelodien for store deler av canadisk jordbruk. Retningen på omstillingen i 
jordbrukspolitikken var hovedsakelig liberalisering og markedsretting.  
 
Likevel har stabilitet vært et sentralt begrep i den canadiske jordbrukspolitikken, og målet om 
en viss inntektsstabilitet for bonden ble tatt med videre også i den nye politikken. Bøndene 
har mulighet til å slutte seg til ulike programmer som vil gjøre dem mindre sårbare i år hvor 
de opplever prisfall eller avlingssvikt. Disse programmene, som har til hensikt å redusere 
risikoen ved å være bonde, er et trepartssamarbeid mellom bonde, provins og føderale 
myndigheter. Programutgiftene blir splittet etter en bestemt fordelingsnøkkel mellom disse tre 
aktørene. For å gjøre overføringene til jordbruket stadig mer WTO-kompatible, har flere av 
programmene som skal håndtere risiko blitt utformet på en slik måte at de helt eller delvis kan 
plasseres inn i den grønne boksen for ikke handelsvridende støtte. 
 
I de siste årene har sektorene melk, egg og fjørfekjøtt trolig gjennomgått mindre 
politikkendringer enn de øvrige jordbruksproduksjonene i Canada. I motsetning til den 
resterende jordbruksnæringen benytter melk-, egg- og fjørfekjøttsektoren markedsregulering1 
(supply management). Ved hjelp av tollvern, kvoter og administrerte priser er målet å sikre 
bonden og næringsmiddelindustrien stabile rammebetingelser. Systemet med 
markedsregulering ble utviklet på 1970-tallet på grunn av store problemer med 
overproduksjon. Produsenter av melk, egg og fjørfekjøtt er så å si avskåret fra budsjettstøtte, 
og inntektene hentes nesten utelukkende inn fra markedet. Nivået på produsentinntektene er 
således avhengig av et velfungerende markedsreguleringssystem.   
 
Denne rapporten har hovedfokuset på melkesektoren og melkepolitikken i Canada. En av 
hovedpilarene i melkepolitikken er markedsreguleringen. Markedsregulering av 
melkeprodukter vil være umulig uten effektiv importkontroll. Tollvernet for meierivarer gir et 
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handlingsrom for utøvelsen av melkepolitikken. Canadierne har vist kreativitet i å gjøre dette 
manøvreringsrommet størst mulig. Dette har blant annet blitt gjort ved hjelp av et sinnrikt 
system for prising av melken. Det er opprettet mange melkeklasser hvor prisen varier etter 
bruksområdet til melken. Prissystemet på melk skal sørge for å gi rammebetingelser hvor 
interessene til canadiske produsenter, næringsmiddelindustri og forbrukere er ivaretatt.  
 
Melkeprisen i Canada er høy sammenlignet med verdensmarkedsprisen. Mulighetsområdet 
for eksportvirksomhet har derfor vært avhengig av støtteordninger. I de første årene etter 
opprettelsen av WTO i 1995, økte Canada eksporten av melkeprodukter ganske betydelig. 
Denne eksportøkningen mente USA og New Zealand skyldes at canadierne subsidierte 
eksporten mer enn det de hadde lov til. Det ble derfor opprettet panelsak mot Canada i WTO. 
Etter flere runder i WTO-systemet tapte til slutt Canada, og resultatet ble redusert støtte og 
nedgang i melkeeksporten. Dermed ble det enda viktigere å opprettholde volumet nasjonalt. 
Canadierne har etter dette vært på jakt etter nye avsetningsmuligheter for melken. Blant annet 
er det opprettet en melkeklasse til melk benyttet i dyrefôr.  
 
Innrettingen av eksportstøtte etter 1995 var definitivt en kampsak for Canada. Melkeeksporten 
utgjør fortsatt om lag tre prosent av det totale melkevolumet, og det kan bli problematisk å 
opprettholde dette nivået hvis det blir en ny WTO-avtale. Spørsmålet om selve systemet med 
markedsregulering kan komme under press ved en eventuell ny landbruksavtale i WTO, er 
imidlertid av langt viktigere karakter for aktørene i melkesektoren. Kravene omkring 
innordningen av tollreduksjoner vil være et sentralt spørsmål i så måte da 
markedsreguleringen er avhengig av et fungerende tollvern. Denne rapporten vil gå grundig 
inn på hvilke ordninger canadisk melkesektor har å forholde seg til innen importvern, 
prissystem og melkekvoteordninger. Dette vil illustrere noe av den fallhøyden som Canada 
står overfor i WTO-forhandlingene. 
 
I tillegg til markedsreguleringssystemet bestående av tollvern, prisadministrering og 
melkekvoteordning utgjør Canadas tre prisutjevningsordninger en hovedpilar i 
melkepolitikken. Disse tre ordningene ble opprettet på midten av 1990-tallet som en 
tilpasning til det nye regelverket i GATT/WTO. Ordningene har noe ulikt formål. En av 
ordningene skal sørge for at næringsmiddelindustrien får konkurransedyktig pris på melk som 
blir benyttet i produkter som ikke har importbeskyttelse, eksempelvis melk til ost brukt på 
frossenpizza. Denne ordningen er gjeldene for samtlige provinser, og samtlige melkebønder 
nyter godt av de inntektene som skapes her. Det opprinnelige målet var å opprette én felles 
utjevningsordning i Canada. På grunn av interessemotsetninger mellom de østlige og vestlige 
provinsene lyktes ikke disse bestrebelsene. Resultatet ble en østlig og en vestlig pris- 
markedsutjevningsordning. Hovedhensikten med både den vestlige og østlige ordningen er å 

                                                                                                                                                         
1 I rapporten blir markedsregulering benyttet når ”supply management” omtales. Dette systemet blir nærmere 
beskrevet kapittel 5 (5.1 - 5.3).  
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gi melkebøndene tilnærmet lik melkepris. Hvilke mekanismer og verktøy som ligger inne i 
den enkelte utjevningsordning er nøye beskrevet i rapporten.  
 
Melkepolitikken utøves i likhet med den øvrige jordbrukspolitikken i et skjæringspunkt 
mellom provins og føderalt nivå, og hvor i tillegg næringsaktørene er tillagt et stort ansvar for 
gjennomføringen av politikken. Det er etablert et sett med juridiske avtaler som gir føringer 
og avgrensninger for hvilke oppgaver og ansvar den enkelte aktør har i gjennomføringen av 
melkepolitikken. Medbestemmelse og konsultasjon er også viktige nøkkelord for å forstå 
politikkutformingen på dette feltet. Aktørene i næringskjeden blir tatt med på råd for hvordan 
politikken skal se ut. Arenaer hvor de berørte aktører blir hørt, danner grunnlag for 
interessefelleskap mellom dem som operer i melkesektoren. I et så stort land som Canada 
bestående av ti provinser med til dels varierende interesser i melkepolitikken, er opprettelsen 
av ulike samarbeidsforum sannsynligvis en forutsetning for en effektiv og velfungerende 
utøvelse av politikken.  
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2 Nøkkeltall og utvikling i canadisk 
jordbrukssektor 

Canada er verdens nest største land, men også blant landene med lavest befolkningstetthet. Av 
et areal på i underkant av 10 millioner kvadratkilometer er bare 4,57 prosent jordbruksareal 
(Lefier 2008). 
  
Det canadiske jordbruket har opplevd omfattende strukturelle endringer de senere årene. Det 
har blitt færre gårdsbruk og en stadig større andel av produksjonen foregår hos de store 
brukene. I 1961 var det om lag 500 000 gårdsbruk i Canada, mens i 2006 var antallet bruk 
redusert til i underkant av 230 000. Dette gir en årlig bruksavgang på mellom tre og fire 
prosent (AFFC 2006a:3). Arealet i drift har imidlertid vart rimelig stabilt de siste 20 årene. 
Når det, som figur 2.1, blir færre bruk til å drive det samme arealet, blir det nødvendigvis 
også større gårder. 
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Figur 2.1 Utviklingen i jordbruksareal i drift og antall gårdsbruk i Canada 1986-2006 
Kilde: Statistics Canada (2008). http://www40.statcan.ca/l01/cst01/agrc25a.htm 
 
I Canada er det særlig de større brukene som har vokst i produksjonsvolum, omsetning og 
arealstørrelse. Bruksstørrelse i Canada måles ofte i bruttoinntekt2, og da regnes gårder med 
mer enn 500 000 canadiske dollar3 i bruttoinntekt som veldig store bruk. I løpet av de siste ti 
årene har andelen av produksjonen som foregår hos de største brukene vokst formidabelt, fra 

                                                 
2 Et mål på bruksstørrelse i Canada er bruttoinntekt (AAFC farm typologi: Business-focussed farms) (AAFC 
2006a:4-6).  
3 Kursen på 1 canadisk dollar per 6.6.2008 er 4,99 norske kroner (http://www.dn.no/finans/valuta/).  
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29 til 55 prosent, og dette til tross for at gårdsbrukene i denne klassen utgjør under 10 prosent 
av alle gårdsbrukene i Canada (AAFC 2006a:4). 
 
Konsentrasjonen av produksjonen hos de største brukene målt i bruttoinntekt er spesielt stor i 
produksjoner som grønnsaks- og planteproduksjon, svin, potet, fjørfe og egg. Her utgjør 
produksjonen hos de store brukene opp mot 85 prosent av den totale produksjonen. Denne 
utviklingen er høyst til stede også i andre produksjoner som tradisjonelt ikke har vært like 
stordriftsorienterte. I korn- og oljefrøproduksjonen og hos melkebrukene foregår henholdsvis 
28 og 39 prosent av den totale produksjonen på gårdsbruk med over 500 000 canadiske dollar 
i bruttoinntekt4, som er det som regnes som veldig store bruk i Canada.  
 

2.1 Inntektsutviklingen hos canadiske bønder 
Til tross for en betydelig nedgang i antall gårdbrukere de senere årene, har den samlede 
husstandsinntekten til bøndene holdt seg relativt stabil i samme tidsperiode. Nettoinntekten 
fra gårdsdriften har imidlertid falt betydelig, og utgjør gjennomsnittlig bare 20 prosent av den 
totale nettoinntekten til husholdet. Inntekter utenfor gårdsdriften har blitt stadig viktigere for 
canadiske bønder. De store brukene, brukene med 250 000 i bruttoinntekt eller mer, skiller 
seg klart ut fra de øvrige gårdsbrukene gjennom at husholdsinntektene her hovedsakelig 
kommer fra gårdsdriften. Dette skyldes til dels at det er de store brukene som mottar mest 
offentlig støtte fra ulike programmer5, men som figuren under viser, er det også disse brukene 
som henter mest inntekter fra markedet. 
 
 
 
 
 

                                                 
4 De nyeste tallene om konsentrasjon av produksjonen som det refereres til her er fra 2003 (AAFC 2006a:4). 
5 For nærmere innblikk i hva som finnes under disse programmene, se kapittel 3.2. 
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Figur 2.1  Gjennomsnittlig husholdsinntekt for canadiske gårdbrukere målt i ulike 
inntektskilder (2000-2002) 

Kilde: (AAFC 2006b:4).  
 
 

2.2 Jordbrukssektorens betydning  
Jordbruket har fortsatt en sentral posisjon i Canada. Gårdsdrift og jordbruksbasert 
næringsmiddelindustri er viktig for både økonomien og landsbygda. Sektoren står for hele én 
av åtte jobber og åtte prosent av bruttonasjonalproduktet. Eksporten fra sektoren er også 
betydelig. Med 25 milliarder canadiske dollar i årlig eksport, kommer omtrent syv prosent av 
den totale eksporten fra Canada fra jordbruk og jordbruksbasert næringsmiddelindustri (APF 
Review Panel (2006:3). USA er det klart viktigste eksportmarkedet for canadiske 
jordbruksprodukter. Om lag 70 prosent av jordbruksvarene som blir eksportert fra Canada går 
til USA (AAFC 2006d:4). 
 
I Canada er korn- og oljefrøproduksjon den største produksjonen, etterfulgt av svin og 
hagebruk. Melk er den fjerde største av produksjonsretningene. Dette fremgår av figur 2.2. 
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Figur 2.2 Den interne fordelingen mellom jordbrukssektorene i bidraget til den 
canadiske økonomien i 2006 i prosent 

Kilde: Lefier 2008. 
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3 Canadisk jordbrukspolitikk 
Stabilitet er som nevnt et nøkkelord for å forstå canadisk jordbrukspolitikk. Målet om å 
stabilisere markeder, priser og inntekter har vært et sentralt element og mål i hele 
etterkrigstiden. Dette målet har hatt stor innflytelse på innretningen av virkemidlene i 
jordbrukspolitikken på både føderalt- og provinsnivå. Det er flere årsaker til at stabilitet har 
fått så stor rolle i jordbrukspolitikken. Været i Canada er skiftende og kan gi store utslag for 
produksjonen. I tillegg er store deler av jordbrukssektoren avhengig av eksportmarkedet som 
også kan variere fra år til år. Tiltak ble således søkt for å dempe de årlige variasjonene. Denne 
søken etter stabilitet har dessuten jevnt over bidratt til bedre priser og høyere inntekter for 
gårdbrukerne (Barichello 1995:40-41). 
 
Jordbruksstabiliseringsloven fra 1958 (Agricultural Stabilization Act) satte på mange måter 
standarden for den politikken som skulle komme på dette feltet. Fra og med inngåelsen av 
stabiliseringsloven i 1958 har ulike sikkerhetsnettprogrammer vært vanlig for å sikre 
forutsigbarhet og stabilitet i jordbruksnæringen. Loven fra 1958 sikret canadiske bønder en 
råvarepris som minimum var på nivå med 80 prosent av den gjennomsnittlige prisen de 
foregående 10 årene. Etter hvert ble det gjort flere endringer for hvordan dette systemet skulle 
fungere. I stedet for å se utelukkende på markedsprisen, ble forhold som inflasjon, 
bruttoinntekter og bruttofortjeneste (bruttomarginer) inkludert når nivået på sikkerhetsnettet 
skulle beregnes (Barichello 1995:42).   
 

3.1 Jordbrukspolitikken på 1990-tallet 
På 1990-tallet var jordbrukspolitikken sentrert rundt følgende mål: 

• Sikre bærekraftig vekst for jordbruk og jordbruksbasert næringsmiddelindustri 
• Legge til rette for inntektsmuligheter i distriktene 
• Sørge for økonomisk sikkerhet på langsikt 
• Oppnå bærekraftig og miljøvennlig utnyttelse av ressursene 
• Opprettholde en sikker matvareforsyning av høy kvalitet 

 
En tilsvarende liste på 1970- og 1980-tallet ville ha sett litt annerledes ut. Da var det viktig at 
forbrukernes interesser ble sikret gjennom mål som; fornuftige og stabile matvarepriser, trygg 
og næringsrik mat og sikker tilgang på mat. På produsentsiden fokuserte målene på 1970-
tallet mer på et riktig og rettferdig råvareprisnivå, redusering av økonomiske ulikheter innen 
jordbruket, økt produksjon, tilrettelagt eksport og hensynet til familiebrukene. Den viktigste 
jordbrukspolitiske målsetningen på 1970- og 1980-tallet var heving av produksjonsinntekter 
blant annet gjennom å skape mer stabilitet generelt for jordbruksnæringen. 
 
I forhold til målet om stabilitet innebar ikke 1990-tallet noen ny kurs (Barichello 1995:40). 
Selv om jordbrukspolitikkens hovedlinjer lå mer eller mindre fast, kom det i løpet av 1990-
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tallet en del klare endringer for deler av jordbrukspolitikken. Konkurransekraft ble nå et langt 
viktigere kriterium. Økonomisk vekst i jordbrukssektoren skulle komme gjennom bedre 
utnyttelse av markedet og i mindre grad fra inntektsstøtte. Liberalisering i form av mer 
marked og mindre regulering var trenden. Årsakene til omlegging av jordbrukspolitikken var 
flere, men det er ingen tvil om at Canada i denne perioden var tvunget til gjøre endringer både 
på grunn av store budsjettoverskridelser og nye forpliktelser gjennom avtaleverket for 
internasjonal handel med landbruksvarer innenfor GATT/WTO. Et regelverk som la opp til 
mer åpen handel for jordbruksvarer i kombinasjon med lavere budsjetter både hos provinsene 
og den føderale staten, ga grobunn for større vektlegging av den internasjonale 
konkurranseevnen til det canadiske jordbruket (Barichello 1995:41-42). 
 
Omleggingen av jordbrukspolitikken i retning av mer marked og mindre overføringer gjorde 
at Canada reduserte mer i støtten til jordbruket enn det de var forpliktet til i forhold til WTO-
avtalen. I perioden mellom 1986-1988 til 1999-2001 falt ”Producer Subsidy Equivalent” 
(PSE)6 fra 34 prosent til 18 prosent. Størstedelen av dette kuttet kom utvilsomt i form av 
reduksjoner i budsjettoverføringer. Produksjoner som egg, fjørfe og melk opplevde 
sammenlignet med øvrige sektorer mindre endringer på 1990-tallet (Barichello 2004:3-4). 
Markedsreguleringssystemet (supply managment)7 i form av tollvern, utbudsregulering 
(kvoter) og administrerte priser, som har vært forbeholdt til disse sektorene, har sikret mer 
stabile inntekter til egg-, fjørfe- og melkeprodusentene enn i de øvrige produksjonene.  
 
En av de viktigste kuttene som føderale myndigheter gjorde i jordbruket på 1990-tallet 
skjedde i kornsektoren. I 1995/1996 ble tilskuddet til frakt av korn fra prærieregionene til 
kornterminaler som for eksempel Vancouver avskaffet. Dette frakttilskuddet utgjorde årlig 
800 millioner canadiske dollar. Et annet betydelig budsjettkutt ble tatt innen melkesektoren. I 
tidsrommet mellom 1995 og 2002 ble en direkte støtteordning til melkeprodusentene gradvis 
fjernet. Avviklingen av denne ordningen reduserte budsjettoverføringene til jordbruket med 
300 millioner canadiske dollar (Barichello 2004:4).  
 
I tillegg til den vanskelige økonomiske situasjonen i Canada, og justeringer som måtte gjøres 
på grunn av nye handelsforpliktelser, befant jordbruksnæringen seg på 1990-tallet i en sårbar 
situasjon. Årsaken til at myndigheten kunne redusere såpass mye i overføringene til 
jordbruket skyldes også at næringen var mer splittet8. Interessene til bøndene gikk ofte på 
tvers når forslagene til endringer kom på banen, og uten en felles front mot myndighetene, 

                                                 
6 Producer Subsidy Equivalent (PSE) er et mål for hvor stor det de totale overføringene til jordbruket, inkludert 
budsjettstøtte og grensevern, utgjør av den totale produksjonsverdien til jordbruket på primærleddet (OECD 
2008).  
7 For mer informasjon om det canadiske supply management systemet, se kapittel 5. 
8 Kornbøndene og kjøttprodusentene hadde for eksempelvis ulikt ståsted i saken angående fraktstøtten til korn. 
Bortfallet av fraktstøtten ble sett på som positivt fra en del bønder i den kraftfôrintensive produksjonene ettersom 
dette kunne bidra til rimeligere fôrkostnader. Effekten for kornbøndene var rimelig nok motsatt, de måtte 
forvente lavere inntekter (Barichello 2004:8). 
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representerte ikke lenger bøndene en så sterk maktfaktor og lobbyistgruppe som de tidligere 
hadde gjort (Barichello 2004:8). 
 

3.2 Dagens rammeverk i jordbrukspolitikken 
Den canadiske jordbrukspolitikken (Agricultural Policy Framework) ble vedtatt i 2002 og 
skulle gjelde for perioden mellom 2003 og 20089. APF-rammeverket er en avtale mellom den 
føderale stat, provinsene og territoriene og hadde en samlet budsjettramme på i underkant av 
9,4 milliarder canadiske dollar i femårsperioden. En jordbrukspolitikk med en femårshorisont 
og finansieringsramme skulle bidra til et bedre samarbeidsklima mellom myndigheter og 
aktører i sektoren. I følge APF Review Panel (2006:5) har dette gjort sitt til at 
jordbrukspolitikken også har blitt mer stabil. 
 
Hovedmålet med jordbrukspolitikken under APF var å sikre langsiktig lønnsomhet i sektoren 
ved å gjøre Canada til verdensledende innen områder som matvaresikkerhet, innovasjon og 
miljøvennlig jordbruksproduksjon (APF Review Panel 2006:3). 
 
Jordbrukspolitikken under APF er sentrert rundt fem pilarer:  

• Programmer for risikohåndtering  
• Matvaresikkerhet og kvalitet 
• Vitenskap og innovasjon 
• Miljø 
• Fornyelse  

 
APF var på sett og vis en nyorientering av jordbrukspolitikken, men det er viktig å påpeke at 
stabilitet fortsatt skulle være hovedmålsetningen i politikken (Barichello 2004:4). Stabilitet 
skulle sikres gjennom programmer for risikohåndtering. 
 
3.2.1 Programmer for risikohåndtering  
Risikohåndteringsprogrammer (Business Risk Management) er til for å beskytte canadiske 
bønder fra forhold utenfor deres egen kontrollsfære, som fører til produksjons- og inntektsfall. 
BMR var ikke noe nytt jordbrukspolitisk virkemiddel, og under dagens jordbrukspolitikk 
(APF) er det en blanding av nye og gamle programmer for risikohåndtering. BRM-paraplyen 
rommer et sett av tiltak som skal bidra til stabilitet. De viktigste programmene under APF er: 

• Det canadiske inntektsstabiliseringsprogrammet for jordbruket (CAIS10)  
• Forsikringsprogram mot produksjonsfall (PI11) 

                                                 
9 Hovedtyngden av de interne canadiske bilaterale avtalene under APF har utløpsdato våren 2008 (AAPF 2008). 
10 CAIS er forkortning for ”Canadian Agricultural Income Stabilization program (AAFC 2006c:3). 

 



Side 12  Canadisk melkepolitikk 

LU-rapport nr. 2 - 2008 

• Forskuddsutbetalingsprogrammer 
 
For alle de tre programmene fordeles utgiftene mellom de føderale myndighetene og 
provinsene eller territoriene. I avtalene for gjeldende landbrukspolitikk (APF) slås det fast at 
føderale myndigheter tar 60 prosent av kostnadene og provinsene/territoriene finansierer 
resterende 40 prosent. Denne fordelingsnøkkelen gjelder imidlertid ikke for 
forskuddsutbetalingsprogrammer. Dette programmet finansieres utelukkende av føderale 
myndigheter (AAPF 2006c:3).  
 
Midlene som utløses gjennom BRM-programmene er et viktig bidrag til canadiske bønders 
inntekter. I løpet av perioden mellom 2003 og 2005 utgjorde risikohåndteringsprogrammene 
13,6 prosent av bøndenes samlede inntekter (Farm Cash Receipts). Mellom 2003 og 2005 ble 
det samlet sett på føderalt og regionalt nivå12 utbetalt 14,7 milliarder canadiske dollar til 
bøndene, og av dette kom en høy andel fra Det canadiske inntektsstabiliseringsprogrammet 
for jordbruket (CAIS) og Forsikringsprogrammet for produksjonsfall (PI). Det ble brukt 5,8 
milliarder canadiske dollar på CAIS og PI i denne perioden. I figur 3.4 vises hvor mye disse 
to programmene (CAIS og PI) utgjorde av den totale canadiske direktestøtten mellom 2003 
og 2005. 
 

42 %

7 %11 %

23 %

17 %

Andre direkte overføringer Industristøtte BSE Produksjonsfallforsikring CAIS
 

Figur 3.3 Midler overført til canadiske bønder gjennom ulike programmer i perioden 
2003-2005 

Kilde: AAFC 2006:4. 
 

                                                                                                                                                         
11 PI er forkortning for ”Production Insurace Program (AAFC 2006c:3). 
12 Når termen ”regionalt nivå” brukes i rapporten henvises det til provinsene. 
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3.2.2 Det canadiske inntektsstabiliseringsprogrammet for jordbruket (CAIS) 
Det canadiske inntektsstabiliseringsprogrammet for jordbruket (CAIS) ble opprettet som et 
felles føderalt, regionalt (provinsene) og territorialt program under BMR-paraplyen. CAIS 
skulle inkludere både inntektsstabilisering og beskyttelse mot ulykker/katastrofer. Hensikten 
med programmet var å forhindre at gårdbrukere tapte inntekter uavhengig av årsak. 
Beregningsgrunnlaget for CAIS tar utgangspunktet i marginene (inntektene) skapt av 
produksjonen på hele gårdsdriften. Det vil si en bondes totale omsetning minus totale utgifter. 
Utbetalinger fra CAIS avhenger av hvordan resultatet for det aktuelle året er, sammenlignet 
med en historisk referanseperiode for marginene fra produksjonen; en såkalt referansemargin. 
Hvis gårdbrukeren kan vise til lavere inntekter enn vanlig fra bruket, da kan vedkommende få 
støtte fra inntektsstabiliseringsprogrammet. Bonden vil ikke få dekket hele differansen 
mellom referansemarginen og det aktuelle årets resultat. Tommelfingerregelen er; desto større 
inntektstap desto mer penger fra CAIS. For ikke å bryte med WTO-reglementet, holdes den 
samlede støtten fra CAIS under 70 prosent av inntektsfallet (nedgangen i marginene) (AAFC 
2006c:4).  
 
I starten av programperioden til CAIS, ble det krevd at bøndene selv stilte opp med et 
depositum for å kunne delta i inntektsstabiliseringsprogrammet. Dette kravet har falt bort og 
blitt erstattet med en mindre avgift. Bøndene kan selv velge i hvor stor grad de vil være 
forsikret gjennom CAIS. For å få den beste dekningsgraden må gårdbrukerne betale den 
høyeste avgiften. Hele 90 prosent av dem som deltar i CAIS har valgt å betale full avgift. Det 
er frivillig å slutte seg til CAIS, og det er delvis stor forskjell mellom produksjonsretningenes 
tilslutningsgrad. Korn-, oljefrø- og storfeprodusentene har den høyeste deltakelsen i 
inntektsstabiliseringsprogrammet (AAFC 2006c:6). 
 
Egg, melk og fjørfe har den laveste oppslutningen i CAIS-programmet. Dette skyldes at disse 
produksjonene, hvor utbudssiden er regulert (supply mangagement), har mer stabil inntekt 
enn de øvrige produksjonsretningene. Samt at egg-, melke- og fjørfeprodusentene kun har 
mulighet til å koble seg til den delen av CAIS som går på ulykke/katastrofe. Det vil si et 
inntektsfall på mer enn 30 prosent (AAFC 2006c:6).  
 
I tillegg til forskjellene mellom produksjonsretningene, er det også ulik deltakelsesgrad i 
CAIS etter størrelse på gårdsbrukene. De største brukene har en langt høyere deltakelse enn 
de små. En sannsynlig forklaring på dette er at de større brukene har langt mer av inntekten 
fra jordbruket enn de mindre brukene. Beveggrunnene til å redusere risikoen for inntektsfall 
er således størst hos de største brukene (AAFC 2006c:6).       
 
3.2.3 Forsikringsprogrammet mot produksjonsfall (PI) 
Forsikringsprogrammet mot produksjonsfall (PI) er opprettet for å gi planteprodusentene 
økonomisk hjelp i situasjoner hvor de opplever produksjonsfall av diverse årsaker, som 
eksempelvis uvær eller sykdomsutbrudd. Programmet er finansiert av offentlige myndigheter 
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og en forsikringspremie som bøndene betaler inn. I løpet av programåret 2005/2006 dekket 
innbetalingene fra gårdbrukerne en tredjedel av utgiftene under PI, og resterende to 
tredjedeler ble dekket av myndighetene. Fordelingen av kostnadene under 
Forsikringsprogrammet mot produksjonsfall (PI) mellom myndighetsnivåene i Canada 
fordeles henholdsvis med 60 prosent av føderale og 40 prosent av regionale budsjetter (AAFC 
2006c:8).  
 
De store korn- og oljefrøprodusentene deltar i større omfang i PI enn de mindre produsentene. 
Dette skyldes sannsynligvis også her at de store brukene er mer avhengige av inntektene som 
genereres fra avlingene enn hva de små brukene er. Gårdbrukere som deltar i andre BRM-
programmer, eksempelvis CAIS, har også en høyere deltakelsesandel i 
Forsikringsprogrammet mot produksjonsfall (PI) (AAFC 2006c:8). 
 
3.2.4 Forskuddsutbetalingsprogrammer 
Det har inntil nylig vært to forskuddsutbetalingsprogrammer i Canada, 
Forskuddskredittutbetaling for våren (SCAP)13 og Forskuddsutbetalingsprogrammet (APP)14. 
Gjennom disse programmene kunne bøndene få inntil 250 000 canadiske dollar i 
lånegarantier, hvorav de første 50 000 var rentefrie. Disse pengene skulle blant annet sørge 
for at gårdbrukerne hadde tilstrekkelig kapital til å så om våren, gjennomføre innhøsting og 
benytte seg av eventuell lagring om høsten. Føderale midler dekker renteutgifter, 
administrasjonskostnader og uteblivelse av tilbakebetalinger av lånene fra disse 
forskuddsbetalingsprogrammene. Provinsene på sin side har her ingen kostnader i forbindelse 
med SCAP og APP (AAFC 2006c:8). 
 
Fra og med 2007 ble SCAP og APP slått sammen til ett program. Maksimalt lån ble økt til 
400 000 canadiske dollar og makismal andelen av lånet fritatt fra renter hevet til 100 000 
canadiske dollar. Dessuten ble det åpnet opp for at flere produksjonstyper kunne få ta del i 
dette programmet. Blant annet ble de som driver med husdyrhold inkludert (AAFC 2006:8). 
 
3.2.5 Spesielle programmer 
Innen BRM-paraplyen finnes det også en del programmer som er rettet mot mer spesifikke 
problemområder. Det er eksempelvis opprettet flere BSE-programmer for å hjelpe 
storfesektoren med de utfordringene som oppstod etter at det oppdaget kugalskap i Canada i 
2003. I tillegg til disse BSE-programmene finnes det også en rekke programmer som har fått 
samlebetegnelsen ”Industristøtteprogrammer” (TISP, FIPP og GOPP). TISP og FIPP er 
føderale industristøtteprogrammer som blant annet har støttet storfeslaktindustrien i perioden 
hvor næringen ble lammet av kugalskapsutbruddet. Grain and Oilseed Payment Program 

                                                 
13 SCAP er forkortning for Spring Credit Advance Program (AAFC 2006c:8). 
14 APP er forkortning for Advance Payment Program (AAFC 2006c:8). 
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(GOPP) er i likhet med TISP og FIPP et føderalt finansiert program. GOPP har hovedsakelig 
støttet korn- og oljefrøprodusenter (AAFC 2006c:9).  
 

3.3 Andre jordbrukspolitiske virkemidler 
Programmene for risikohåndtering (BRM) er utvilsomt viktige verktøy i den canadiske 
jordbrukspolitikken. Markedsreguleringen (supply management) for sektorene melk, egg og 
fjørfe er andre sentrale virkemidler i jordbrukspolitikken. Produksjonene under 
markedsregulering kan ta ut en høyere pris i det innenlandske markedet gjennom et solid 
tollvern og kvoteordninger som balanserer tilbud og etterspørsel (OECD 2007:96). 
Markedsreguleringssystemet vil bli nærmere presentert i kapittel 5 om canadisk 
melkepolitikk.   
 
Det canadiske hveterådet (Canadian Wheat Board) har en lovfestet rettighet til å selge hvete, 
durumhvete og bygg for innenlandsk bruk, og eksport av disse produktene fra de vestlige 
provinsene i Canada. CWB betaler de om lag 75 000 kornprodusentene, som er tilknyttet 
denne ordningen, utbytte fra sin egen salgsvirksomhet (CWB 2008). Dette systemet sikrer de 
involverte produsentene en forholdsvis lik pris for kornet, ettersom CWB utjevner inntektene 
og utgiftene innenfor denne ordningen15. Det canadiske hveterådet er også involvert i 
forhandlinger om pris for transport av kornet med jernbane og tildeling av korn til ulike 
kornlagre (OECD 2007:96).     
 

3.4 En ny landbrukspolitikk  
Canada er på god vei til å innføre en ny landbrukspolitikk. Perioden for Agricultural Policy 
Framework gikk frem til utgangen av mars 2008, men i realiteten vil mange av programmene 
i APF delvis forsette inn i den nye landbrukspolitikken, som går under navnet Growing 
Forward. Det vil bli en overgangsperiode på minst ett år i påvente av at programmene under 
Growing Forward blir fullt ut implementerte.  
 
Growing Forward er også en avtale mellom føderale myndigheter, provinsmyndighetene og 
lokale og territoriale myndigheter. Retningslinjene for hvordan politikken skulle utformes ble 
lagt sommeren 2007. I utformingen av en ny jordbrukspolitikk ble det fra myndighetenes side 
lagt opp til et nært samarbeid med bønder, næringsmiddelindustri og forbrukere. Gjennom 
flere konsultasjonsordninger skulle alle berørte parter tas med på råd. Den nye politikken 
innebærer i realiteten ingen ny kurs for canadisk jordbrukspolitikk. Hovedmålsetningene i 
jordbrukspolitikken i Growing Forward har også fokus på markedsretting og innovasjon 
(AAFC 2008). 
 

                                                 
15 Prisen på kornet vil avhenge av korntype og kvalitet på kornet. Transportkostnader blir ikke utjevnet gjennom 
denne ordningen (CWB 2008). http://www.cwb.ca/public/en/about/price/ 
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Virkemiddelbruken blir heller ikke vesentlig endret med Growing Forward. 
Markedsreguleringssystemet ligger mer eller mindre fast. Innenfor programmene for 
risikohåndtering (BRM) blir det imidlertid gjort noen justeringer. Blant annet blir 
inntektsstabiliseringsprogrammet CAIS erstattet av to nye programmer. AgriInvest skal ta seg 
av fall i inntektene på 15 prosent eller mindre. AgriStability skal ta seg av inntektsfall på mer 
enn 15 prosent. Endringene som gjøres innen programmer for risikohåndtering er likevel av 
en mer teknisk art enn faktisk endring av politikk. Inntektsstabilisering for canadiske bønder 
er fortsatt formålet med programmene, og fordelingsnøkkelen for finansieringen av disse 
programmene er stort sett som før. Programutgiftene under Growing Forward blir også fordelt 
mellom provinsene, føderale myndigheter og bøndene (AAFC 2008).      
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4 Melkesektoren i Canada 
Melkesektoren er en viktig bidragsyter i den canadiske økonomien. Målt etter sektorens totale 
bidrag til den canadiske økonomien er melk den fjerde største av produksjonsretningene, kun 
slått av korn, rødt kjøtt og hagebruk. I 2006 genererte melkeproduksjonen 4,8 milliarder 
canadiske dollar i inntekter til melkeprodusentene (CDC 2007:8) 16.  
 

4.1 Utviklingen i melkesektoren 
Det har i de siste årene vært en jevn stigning i inntektene til melkebøndene. Til tross for dette 
har det som figuren 4.1 viser, vært en jevn nedgang i antall melkebruk de siste årene. På 15 år 
har antall bruk blitt mer enn halvert. I året 2006/2007 fortsatte trenden med bruksavvikling, 
og det var da registrert 14 660 melkebruk i Canada (CDC 2007:8). På en annen side har også 
produksjonen per bruk økt formidabelt i samme periode. For 2006/2007 produserte 
melkebrukene i snitt 5 511 hektoliter (551 100 liter melk).  

  

Figur 4.1 Antall melkebruk og gjennomsnittlig melkeproduksjon per bruk i Canada i 
perioden 1988-2006 

Kilde: (AAFC 2006e:50)  
 
Canadiske produsenter operer under et melkekvotesystem, og den totale produksjonen har 
således vært rimelig stabil de siste 7-8 årene. Som figur 4.2 viser, har det imidlertid vært noen 
betydelige svingninger i produksjonen tidligere. Den sterke nedgangen i produksjonen på 
slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-tallet skyldes blant annet at befolkningen i større 
grad foretrakk melkeprodukter med lavere fettinnhold17 og import av 

                                                 
16 Inntekter er oversatt av uttrykket farm cash receipt (CDS 2007:8). 
17 Preferanser for mindre fete meieriprodukter er av stor betydning på grunn av at kvotene (Market Share Quatas) 
blir beregnet ut fra en samlet mengde fettinnhold i melken (butterfat). 
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blandingsmelkeprodukter18 fra USA og New Zealand tok markedsandeler fra innenlandsk 
produserte meierivarer (Cullion 2006:115).  
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Figur 4.2 Utvikling i melkeproduksjon totalt i Canada mellom 1988/89 – 2005/2006 

 
Melkeproduksjonen i Canada er i hovedsak konsentrert i provinsene Ontario og Québec. Som 
kartet i figur 4.2 viser, befinner disse to provinsene seg i den østlige delen av Canada. 
 

 

Figur 4.3 Kart over Canada 
Kilde: Lefier 2008. 

                                                 
18 Det var et hull i tollvernet for blandingsprodukter av melk. Hvis innholdet av melk i produktet var under 50 
prosent kunne produktet importeres tollfritt (Scullion 2006:117). 
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I 2006/07 befant hele 81 prosent av melkebrukene seg i Ontario og Québec (CDC 2007:8)19.  
Dette gjenspeiler seg naturlig nok også i provinsenes totale produksjonsvolum. Selv om 
melkebrukene i Québec og Ontario generelt er litt mindre enn landsgjennomsnittet20, viser 
figur 4.4 at den samlede produksjonen i disse to provinsene er i en helt annen størrelsesorden 
enn i de øvrige provinsene. Figur 4.4 viser for øvrig at mens Ontario er størst på konsummelk, 
er Québec den største provinsen på industrimelk. 
 

 

Figur 4.4 Salget av konsum- og industrimelk i Canada i 2006, fordelt mellom provinsene 
Kilde: (AAFC 2006e:53) 
 
Melkebøndene i Canada operer i to markeder. Flytende melk (konsummelk) inkluder fløte og 
lignende samt smakstilsatt melk. Industrimelken blir brukt til å lage produkter som smør, ost, 
yoghurt, iskrem og melkepulver. I 2006/07 bestod konsummelken for omtrent 40 prosent av 
det totale melkemarkedet og industrimelken stod for resterende 60 prosent (CDC 2007:9). 
 
Dersom en tar et tilbakeblikk til 1960-tallet var det også da et tilnærmet atskilt melkemarked. 
Melkebøndene leverte enten melken til industriformål eller til konsummarkedet. 
Industrimelken hadde to ulike komponenter. Den ene bestod av vanlig melk som ble levert til 
ulike typer bearbeiding som eksempelvis cheddar ost, kondensert melk, skummetmelkpulver 
og smør. Den andre komponenten av industrimelken var fløte som hadde blitt separert 
hjemme hos den enkelte bonde, og som så ble levert til meieri. Denne fløten ble kun brukt til 
produksjon av smør. Industrimelken ble regnet for å være av lavere kvalitet enn 
konsummelken, og melkebøndene som leverte til industrien fikk lavere pris for melken. Ofte 
hadde bønder som leverte fløte til meieri bare en eller to kyr, og dette var sjelden 
hovedinntekten til disse brukene. Men det var en viktig biinntekt for mange. I 1967 var det 

                                                 
19 Konsentrasjonen av produksjonen i Québec og Ontario er ikke noe nytt fenomen. I 1964 foregikk 74 prosent 
av melkeproduksjonen i disse to provinsene (Scullion 2006:9). 
20 Gjennomsnittsmelkebruket i Canada hadde i 2006 av en besetning på 68 kyr. I 1983 var gjennomsnittet 35 kyr 
(Lefier 2008).  
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totalt 175 000 melkeprodusenter i Canada, og av dem var 90 000 fløteleverandører, 65 000 
levert melk til industrien og 20 000 produserte til konsummarkedet (Scullion 2006:3-4). 
 
Konsummarkedet var uttvilsomt det mest lukrative og det var ikke fritt frem å få levere dit. 
Bøndene som leverte konsummelk hadde leveransekontrakter eller såkalte kvoteavtaler med 
sitt respektive meieri som begrenset levert mengde. Hvis konsumleverandørene hadde mer 
melk til overs, etter at de hadde oppfylt sine kontraktsforpliktelser, kunne de selge 
overskytende volum til industrimarkedet. Melkebønder som leverte til industrien kunne 
produsere melk av like god kvalitet som konsummarkedet etterspurte, men likevel fikk de 
ikke levere til konsummarkedet. De måtte dermed ta til takke med lavere priser i industrien. 
Dette atskilte markedet skapte misnøye, spesielt hos produsentene som leverte melk til 
industrien (Scullion 2006:4-5).   
 

4.2 Strukturen i industrileddet 
Melkekooperativer var en vanlig samarbeidsform på 1960-tallet. I 1965 var det registrert 204 
melkekooperativer i Canada, hvorav 109 og 63 var lokalisert i henholdsvis Québec og Ontario 
(Scullion 2006:9). I 1961 var det totalt sett 1700 meierianlegg i Canada (Scullion 2006:17).  
 
Meieristrukturen har blitt kraftig endret siden da, og i dag er det omtrent 450 meierianlegg 
igjen i Canada. Totalt sett sysselsetter den melkebaserte næringsmiddelindustrien 26 000 
personer i 2006, og den generer inntekter samlet sett for 13 milliarder canadiske dollar i 2006 
(CDC 2007:9). Som figuren under viser, er det Ontario med 126 anlegg og Québec med 190 
anlegg som har hovedtyngden av meierianleggene. 
 

 

Figur 4.5 Meierianleggsstrukturen i Canada 
Kilde: AAFC 2008: http://www.dairyinfo.gc.ca/pdf/dairyprocessing.pdf 
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I Canada har det lenge pågått en konsolidering i eierstrukturen av meierianleggene. Mer enn 
75 prosent av melken blir kjøpt av de tre største industriaktørene. De tre store aktørene er 
Agropur Cooperative som er eid av melkebønder i Québec, Parmalat som er et internasjonalt 
meierikonsern og Saputo som er et canadisk aksjeselskap med hovedkvarter i Montreal 
(Scullion 2006:205). 
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5 Canadisk melkepolitikk 
Melkesektoren har muligens enda større politisk innflytelse enn hva dets økonomiske 
betydning skulle tilsi. Melkebøndenes organisasjoner er kjent som særdeles dyktig lobbyister. 
Politikere som søker gjenvalg vil som regel unngå å komme i miskreditt hos melkebøndene. 
Provinsen Québec har en sentral posisjon i føderasjonen, og melkebøndene står spesielt sterkt 
her. Dette faktum gjør at melkebøndene har gode forhandlingskort på hånden overfor 
politikerne, og melkesektoren har muligens fått en noe bedre behandling enn andre sektorer. 
  
Den canadiske landbrukspolitikken har blitt gjenstad for flere reformer i løpet av de siste 15 
årene. Meierisektoren og egg- og fjørfesektoren, hvor det er markedsregulering (supply 
management), har imidlertid i større grad enn andre sektorer vært skjermet under denne 
reformperioden. Melk, egg og fjørfe blir i all hovedsak styrt av den samme 
markedsreguleringspolitikken som ble etablert på 1970-tallet (Barichello 2004:5). Innenfor et 
beskyttet marked skapt av et effektivt tollvern har disse sektorene kunnet regulere 
produksjonen etter de løpende etterspørselsbehovene, og de har gjennom dette kunnet ta ut 
dertil høyere priser. 
 
Markedsregulering (supply management) er grunnmuren i den canadiske melkepolitikken. 
Prisutjevning er også et viktig verktøy i melkepolitikken. Likevel er det liten tvil om at det er 
markedsreguleringssystemet som er garantisten for at canadiske melkeprodusenter kan ta ut 
en akseptabel melkepris. Utjevningspolitikken sikrer melkebøndene noenlunde samme 
melkepris uavhengig av hvem de leverer til og hva melken deres brukes til. Viktigere i denne 
sammenhengen er det at størrelsen på potten, som skal fordeles mellom melkebøndene, er 
avhengig av hvilken pris de får for melken, og melkeprisens utvikling styres hovedsakelig av 
verktøyene innen markedsreguleringen.  
 
Melkeprisen er ekstremt viktig for canadiske melkeprodusenter i og med at de så å si ikke 
mottar budsjettstøtte. Og det er ingen tvil om at markedsreguleringssystemet sikrer at 
melkebøndene kan ta ut en høyere pris i markedet enn hva de ellers kunne ha gjort. 
Legitimiteten til markedsreguleringssystemet er forholdsvis høy i den canadiske 
befolkningen, ettersom de slipper å finansiere denne ordningen over skatteseddelen. 
Ordningen er videre ment å skaffe varer av høy kvalitet til forbrukerne innenfor et stabilt og 
fornuftig prisleie. Dessuten skal markedsreguleringen også ivareta de behovene som 
næringsmiddelindustrien har. Næringsmiddelindustrien skal blant annet sikres stabile 
leveranser av melk, og industrien skal så vel som produsentene kunne tjene penger innenfor 
dette systemet.   
 
Ordningen med markedsregulering er sentrert rundt tre hovedpilarer: 

• Tollvern (kontroll over import) 
• Melkekvoter (kontroll over produksjon) 
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• Regulerte produsentpriser (kontroll med prisene) 
 
Canadierne har vist stor kreativitet til å utnytte handlingsrommet innenfor 
markedsreguleringssystemet. Hvordan dette i praksis gjøres er ikke alltid like lett å få tak i 
ettersom dette systemet, som den kommende gjennomgang vil vise, er rimelig komplisert og 
teknisk oppbygd. Sentrale aktører i systemet er delegert stor grad av gjennomføringen av 
denne delen av melkepolitikken, og med et såpass innfløkt virkemiddelapparat vil politikkens 
utformere og utviklere også i realiteten ha stor makt over sektorens ved og vel.   
  

5.1 Tollvern  
Kontroll over importen av meieriprodukter er essensielt for at systemet med 
markedsreguleringen skal fungere. Med fri import ville det nærmest være umulig å 
opprettholde et høyere prisnivå på innenlandsk produsert melk i Canada. Samtidig ville det 
være håpløst å administrere melkekvotesystemet uten et effektivt tollvern som sikrer en 
begrenset importmengde.  
 
Tollvernet har forenklet sett to tollinjer. Om lag 3-5 prosent av det innenlandske konsumet av 
meieriprodukter kan importeres med forholdsvis lav toll (Tariff Rate Quotas).  Disse kvotene 
med lavere toll ble fastsatt i Uruguay-runden og de er i hovedsak basert på historiske 
handelsstrømmer. Import utover disse kvotene skjer i mindre grad, i og med at importen blir 
da pålagt tollsatser (over-quota tariffs) på 100 til 250 prosent. Det er i tillegg bra med ”luft” i 
dette tollvernet, og det gjør at meierisektoren er godt beskyttet fra det som skjer på 
verdensmarkedet (Barichello 2004:5).  
 
Dagens system med et todelt importregime med lav toll for en bestemt mengde vare og høy 
toll utover denne mengden, ble innført som et resultat av den fremforhandlede 
landbruksavtalen i GATT/WTO fra 1995. Dette erstattet det gamle systemet med 
mengdebaserte importkvoter og importlisenser.  Canada, med meierisektoren og egg- og 
fjørfesektoren i spissen, kjempet lenge i forhandlingene under Uruguay-runden for å få 
beholde Artikkel XI:(c)(i) som blant annet hadde blitt brukt til å kontrollere import av 
meierivarer. Denne artikkelen hadde gjort det mulig å ha et restriktivt importregime for 
enkelte varegrupper så lenge et innenlandsk markedsreguleringssystem (supply 
mangagement) for de samme produktgruppene var på plass (Scullion 2006:116). 
 
Selv om det ble sett på som et stort nederlag å ikke få gjennomslag for opprettholdelse av 
Artikkel XI, har ikke dette så langt fått store innvirkning for melkesektorens utvikling i 
Canada. Overgangen fra et mengdebasert grensevern innebar likevel en sårbarhet med hensyn 
til hvilke reduksjonsforpliktelser som vil bli pålagt meierisektoren som følge av eventuelt nye 
WTO-avtaler. For tiden knytter det seg spenning til når Doha-runden vil munne ut i en ny 
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WTO-avtale, og dernest hvilke implikasjoner dette eventuelt vil få for den canadiske 
melkesektoren.  
 

5.2 Melkekvoter  
Hensikten med melkekvoter er å sørge for at utbudet i størst mulig grad samsvarer med 
etterspørselen etter melk. Et balansert melkemarked skaper grobunn for å ta ut gode priser, og 
utnytte det markedet som er tilstedet til en hver tid. Når etterspørsel etter melk går ned senkes 
kvotene for å hindre store overskudd og påfølgende press på melkeprisen. I tider hvor det 
etterspørres mer melk vil kvotene også følge etter for å ta ut potensialet i markedet.  
 
Som på 1960-tallet er det er fortsatt et todelt melkemarked i Canada. Et markedet for 
konsummelk og et marked for industrimelk. I dag har imidlertid de fleste canadiske 
melkeprodusentene én felles kvote å forholde seg til. Unntaket er Alberta der operer de 
fortsatt med to sett kvoter på produsentleddet. Melkeomsetningsrådet21 i den enkelte provins 
fordeler den totale kvoten til deres respektive melkebønder. Selv om melkebønder i 9 av 10 
provinser har én kvote de skal fylle, opereres det på provinsnivå med to kvoter. 
Konsummelkekvoten er provinsenes eget ansvar, og provinsene bestemmer pris- og 
produksjonsnivået på denne kvoten. Dessuten har hver enkelt provins en industrikvote 
(Market Sharing Quota), som er angitt på nasjonalt nivå, hvor hver provins har ansvar for 
fylle sin andel. Provinsene må ligge an til å oppfylle minimum 97 prosent av industrikvoten 
etter første halvår av kvoteåret (august til januar). All kvoteoppfyllingsgrad under dette blir 
viderefordelt på de andre provinsene i de gjenstående månedene av kvoteåret (Hurt 2008). 
 
Hvis en provins ikke fyller minimum 99,5 prosent av industrikvoten (MSQ) innen kvoteårets 
slutt, vil det som mangler bli brukt til å utjevne andre provinsers overproduksjon. Det en 
provins produserer over tildelt industrikvote gir ingen utbetaling. I tillegg vil provinsen ta 
med seg overproduksjonen inn i det kommende kvoteåret, og den vil utgjøre en andel av den 
totale industrikvoten til provinsen. Hvis provinsen i løpet av det kommende kvoteåret klarer å 
overholde kvotetaket, vil den da få utbetalt penger for melken som utgjorde overproduksjonen 
året før (Hurt 2008).    
 
Industrikvoten (MSQ) angir det nasjonale melkeproduksjonsvolumet som trengs til industriell 
bearbeiding i Canada. Størrelsen på MSQ-kvoten blir målt i melkefett, og den blir justert 
løpende i forhold til etterspørselen. I tillegg til det som kreves av melk for å dekke 
etterspørsel hos den canadiske befolkning inngår også planlagt eksport av melk i beregningen 
for hvor store melkekvotene skal være. Som figur 4.8 viser, benevnes summen av eksport og 
innenlandsk forbruk som det samlede canadiske behovet for denne type melk (Canadian 
Requirements).  

                                                 
21 I Canada er benevningen milk marketing boards på det som i denne rapporten er oversatt til 
melkeomsetningsråd.  
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Figur 5.1  Melkeproduksjon til industrien, det canadiske behovet for melk og MSQ-
kvoten (målt i millioner hektoliter) 

 
Økninger eller kutt i kvotene blir fordelt på hver enkelt provins etter en nøkkel som er bestemt 
i Den nasjonale markedsføringsplanen for melk (NMMP22). Den viktigste 
kvoteendringsnøkkelen er 10:90-regelen. Den går ut på at endringer i industrikvoten23 på 
nasjonalt plan justeres til provinsene på grunnlag av to forhold, hvor av 10 prosent av 
industrikvoteendringene (MSQ) fordeles i forhold til den faktiske (historiske) 
produksjonsandel hos provinsene og 90 prosent av justeringen av industrikvoten blir basert på 
befolkningsandelen i den enkelte provins. I praksis betyr dette at de provinsene som har størst 
befolkningsvekst relativt sett vil få størst andel av en eventuell økning i industrikvotene (Hurt 
2008) 24. Hver enkelt provins fordeler så kvotejusteringene mellom sine egne produsenter i 
henhold til eget kvoteregelverk og sine prisutjevningsordninger (pooling agreements) (CDC 
2008). 
 
Provinsene har til dels stor fleksibilitet i hvordan de administrerer kvotesystemet overfor 
produsentene. Det gjelder både for hvordan de fordeler eventuelle økninger i kvotene, og 
hvordan de sikrer at det blir produsert tilstrekkelig volum for at både provinsens konsumkvote 
og dens andel av industrikvoten fylles. Som et eksempel, i Ontario er det lagt opp til at hvis en 
produsent produserer for mye en måned kan vedkommende oppfylle forpliktelsene ved å 
                                                 
22 NMMP er en forkortning for The National Milk Marketing Plan. Denne planen er en avtale mellom føderale 
og regionale (provinsene) myndigheter, og det er denne planen som legger retningslinjene for 
markedsreguleringssystemet i Canada (CDC 2006:21). 
23 Overskytende melkepulver fra konsummelkemarkedet (skim-off), som blir regnet inn i industrikvoten, blir 
imidlertid ikke fordelt gjennom denne fordelingsnøkkelen. Hvordan dette beregnes forklares senere i dette 
delkapitlet.   
24 De siste årene har befolkningsveksten vært langt større i de vestlige provinsene. Det har derfor vært en 
kampsak for de vestlige provinsene at et økt melkeforbruk skal gi økte melkekvoter der veksten i befolkning er 
kraftigst.  
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redusere produksjonen tilsvarende for neste måned. Saskatchewan har en annen politikk på 
dette området. I denne provinsen vil de sikre seg at kvotene blir fylt hver måned både på 
produsent- og provinsnivå (Meieriforeningen 2007:4-5). 
 
Provinsene kan få økt industrikvoten hvis meierier innen provinsen har bidratt med innovative 
meieriprodukter. Under et innenlandsk innovasjonsprogram for meieriprodukter (DDPIP25) 
kan meierier søke om å få tildelt mer melk til å utvikle nye meieriprodukter. Hvis produktene 
oppfyller de kravene som stilles til nyvinning og innovasjon, får selskapet garantier om 
melkeleveranser til dette produktet for de neste fem årene. Når disse fem årene er over, vil 
provinsen hvor dette innovative produktet ble produsert få økt industrikvoten tilsvarende det 
som ble brukt til å produsere dette produktet (Hurt 2008). 
 
Eventuelle kvoteendringer blir fordelt av Den canadiske melkekommisjonen (CDC26), og for 
å få til dette har CDC også ansvaret for overvåkningen av endringer i etterspørselen etter melk 
til industrielle produkter og eksportaktiviteten. På grunn av at melkekvotene er målt i 
melkefett, må det også i utformingen av MSQ-kvotene tas hensyn til at melkepulver fra 
konsummarkedet kan ende opp i industrimelkemarkedet. Hver enkelt provins må ta ansvar for 
melkepulveret som måtte bli til overs fra konsummarkedet, og som da blir en del av 
industrimelkemarkedet. Det beste for provinsene vil som regel være å få bukt med så mye av 
melkefettet som mulig i de flytende produktene (konsummelken). I tildelingen av ny 
industrikvote vil en økning i mengden melkepulver som provinsen har ført inn i 
industrimarkedet fra konsummarkedet, bli trekt fra i den nye industrikvoten. Hvis en provins 
derimot har redusert melkepulvermengden fra konsummarkedet vil provinsen få økt 
industrimelkekvoten (Hurt 2008).  
 
I dag forholder hovedsakelig canadiske melkebønder seg til én melkekvote. Melkekvoten er 
knyttet opp til den enkelte gård og den angir en tillatt produksjonsmengde. Kvotene er 
salgbare, og de må sies å være verdifulle. I gjennomsnitt sitter hvert enkelt melkebruk på 
verdier for omtrent én million canadiske dollar, og dette utgjør om lag 20 000 canadiske 
dollar per ku (Barichello et al. 2005:7). I 2004 var den samlede verdien av melkekvotene 
anslått til å være 24,8 milliarder canadiske dollar. Mellom 1995 og 2004 steg verdien av 
melkekvoten med hele 136 prosent (Barichello et al. 2006). 
 
 
 
 

                                                 
25 DDPIP er forkortning for Domestic Dairy Product Innovation Program. Dette programmet administreres av 
Den canadiske melkekommisjonen (CDC), og det er de som avgjør om meierienes nyvinninger oppfyller 
innovasjonskravene (CDC 2008).   
26 CDC er forkortning for Canadian Dairy Commission.  
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5.3 Regulerte produsentpriser 
I et internasjonal perspektiv er melkepris til produsent uten tvil høy i Canada. Som det 
fremgår av figur 5.2, er det kun Japan som har høyere melkepris enn Canada. 

 

Figur 5.2 Melkepris til produsent i utvalgte land for 2006, US dollar/ 100 kg 
Kilde: IDF 2007.  
 
En av hovedhensiktene med markedsreguleringssystemet er å sikre stabile melkepriser både 
til produsent, næringsmiddelindustri og forbruker. Figur 5.3 viser at melkebøndene i Canada 
har hatt en jevn stigning i melkeprisene fra 1990 til 2005, mens melkebønder i USA har 
opplevd kraftige svingninger i prisen i samme tidsperiode. Videre viser figur 5.4 at 
prisutviklingen på melk i butikk mellom Canada og USA har vært gunstigst for canadiske 
forbrukere. Til tross for jevnt over lavere melkepris til produsent i USA har prisen for 
forbrukerne økt mer enn hva de har gjort i Canada. 
 
 
 
 
 



Canadisk melkepolitikk  Side 29 

  LU-rapport nr. 2 - 2008 

 

Figur 5.3 Utviklingen i melkeprisen til produsent i Canada og USA mellom 1990 og 2005 
Kilde: Dairy Farmers of Canada 2008. http://www.dairygoodness.ca/en/trade-and-industry/supply-
management/supply-management-support/quality-products-at-reasonable-prices.htm 
 
 

 

Figur 5.4 Utviklingen i melkepris i butikk i Canada og USA i perioden 1990-2005 
Kilde: Dairy Farmers of Canada 2008. http://www.dairygoodness.ca/en/trade-and-industry/supply-
management/supply-management-support/quality-products-at-reasonable-prices.htm 
 
Markedsreguleringssystemet i Canada har lagt til rette for kollektiv prisdannelse i 
melkemarkedet. Hvert år bestemmer det Den canadiske melkekommisjonen (CDC) 
prisstøttenivået på smør og skummetmelkpulver. CDC annonserer støtteprisene i desember, 
og de blir gjeldende fra 1. februar det påfølgende året. Disse prisene blir brukt av CDC når de 
kjøper og selger disse produktene i forbindelse med oppbygging eller nedsalg av 
reguleringslagre. Før CDC setter prisstøttenivået på reguleringsproduktene smør og 
skummetmelkpulver har de gjennomført flere priskonsultasjoner med de berørte aktører i 
industrien (CDC 2008). 
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I forkant av disse priskonsultasjonene har CDC gjort en nasjonal studie av kostnadsnivået hos 
melkeprodusentene (COP study). Funnene i denne studien er et viktig grunnlagsmateriale når 
CDC skal fastsette støtteprisnivået på smør og melkepulver. Men også argumentene til de 
berørte aktører; melkeprodusenter, næringsmiddelindustri (meierianlegg, sjokolade, iskrem 
etc.), restauranter og forbrukere, som fremmes i konsultasjonsrundene blir tatt i betraktning. 
Videre er marginene i videreforedlingsleddet et moment som blir vurdert i prisfastsettingen. 
Dessuten blir konsumprisindeksen og erfaringene til CDC om industriens konkurransekraft 
tatt inn i vurderingen rundt prisfastsettelsen på smør og skummetmelkpulver (CDC 2008).  
 
Når støtteprisnivået på smør og skummetmelkpulver er fastsatt, vil det være en referansepris 
for de regionale melkeomsetningsrådene (provencial milk marketing boards), når de selger 
melken til næringsmiddelindustrien. Denne referanseprisen har innvirkning på prisdannelsen 
for melk som blir brukt til å fremstille industrielt bearbeidede produkter, som eksempelvis 
smør, melkepulver, ost, yoghurt, iskrem (klasse 2 til 4(d) i tabell 5.1). Prisdannelsen på 
konsummelk (klasse 1) er holdt utenfor dette systemet. Prisen på flytende melkeprodukter er 
avhengig av utfallet i forhandlinger som føres mellom regionale melkeomsetningsråd og deres 
tilliggende meierier. 
  
Canadisk melkesektor operer med fem ulike hovedmelkeklasser. Hovedklassene er igjen 
inndelt i underklasser a, b, c og så videre, der hver klasse er oppdelt etter melkeanvendelse. 
Inndelingen av melkeklassene er som følger:  

 

Tabell 5.1 Inndelingen på melkeklassene 
1 Konsummelk 
2 Iskrem, yoghurt 
3 Ost 
4 Smør og skummetmelkpulver 
5(a), 5(b), 5(c) Videreforedlede produkter 
5(d) Eksport 
4(m) Dyrefôr 
Kilde: Core 2008. 
  
Hvilken pris meieriene eller andre næringsmiddelbedrifter betaler for melken avhenger av 
hvilke melkekomponenter (melkefett, proteiner og andre melkestoff) de kjøper og hvilken 
melkeklasse produktet de skal lage befinner seg i. Melkeprisen er høyest for konsummelk i 
klasse 1, og prisen faller suksessivt for hver klasse ned i hierarkiet man beveger seg i tabell 
5.1. Logikken er her at melken som selges som konsum naturligvis har en høyere verdi enn 
den melken som skal eksporteres eller brukes til dyrefôr. Ved å selge melken på 
komponentnivå unngås det at noen meierier får kjøpt ”bedre” melk enn andre med hensyn til 
melkens bestanddeler27. Produsentene får også betalt for de melkekomponentene de leverer28. 

                                                 
27 For eksempel hvis to meierier er avhengige av det samme proteininnholdet i osten de lager, og det ikke er tatt 
hensyn til prising av proteinet i melken, vil det oppstå konkurransevridning hvis det ene meieriet får kjøpt melk 
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Dette er et reguleringsverktøy i seg selv, i og med at hvis eksempelvis etterspørselen etter 
melkefett øker er det mulig å øke verdien av denne melkekomponenten. Tabell 5.2 viser 
prisen som canadiske melkeprodusenter fikk for melken per hektoliter i 2007, og hvilke 
melkepriser som ble oppnådd i de ulike klassene. 
 

Tabell 5.2 Melkepris til produsent og melkepris per klasse for 2007 per hektoliter i 
canadiske dollar 

 2007 
Samlet melkepris til produsent 71,12 
Klasse 1 (konsum) 80,86 
Klasse 2 til 4(d) 72,90 
Klasse 5(a) til 5(c) 39,08 
Klasse 5(d) 40,64 
Klasse 4(m) 11,46 
Kilde: Core 2008. 
 
I figur 5.5 vises det hvilke forhold i næringskjeden som må tas hensyn til når støtteprisen på 
smør og skummetmelkpulver fastsettes. Prisfastsettingen tar utgangspunkt hvilken melkepris 
melkebøndene bør ha, sett ut fra blant annet utvikling i produksjonskostnader og den 
generelle prisutviklingen i samfunnet. På denne produsentprisen blir det videre påplusset 
kostnader ved å gjennomføre reguleringsvirksomhet av normale lager av melkepulver og 
smør29, eksempelvis lagerkostnader. Tilslutt blir inntjeningsmulighetene (marginene) til 
næringsmiddelindustrien tatt inn i regnestykket, og det gir samlet sett den melkeprisen som 
må hentes ut i markedet ($82,85/hl).    

                                                                                                                                                         
med høyere proteininnhold enn det andre meieriet. Med komponentprising er de sikret at de får like 
konkurransevilkår med hensyn til innholdet i melken de kjøper (Scullion 2006:128).  
28 Før prising av melkekomponentene (Multiple Component Pricing) ble innført, ble melkebøndene kun betalt 
for melkevolumet avregnet etter melkefettinnholdet. Sammensetningen av melkekomponentene kan endres 
gjennom fôring og styrt avl på de kyrne som gir størst uttelling på enten protein eller melkefett, og 
melkebøndene vil dermed i stor grad tilpasse seg til de prisene som provinsene setter på melkekomponentene 
(Scullion 2006:128). 
29 Driftingen av normale lagre av melkepulver og smør, som er avgrenset til en bestemt mengde, blir finansiert 
av en avgift på melkeprodukter som betales av forbrukerne (Paquette 2008). 
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Figur 5.5 Prisregulering av industrimelken (klasse 2 til 4d) steg 1 
Kilde: Core 2008. 
 
Når CDC har kommet frem til hva melkeprisen bør være for at aktørene i verdikjeden skal få 
den tiltenkte inntjeningene i marked, splittes dette så igjen opp på støtteprisene for smør og 
skummetmelkpulver slik som vist i figur 5.6.  
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Figur 5.6 Prisregulering av industrimelken (klasse 2 til 4d) steg 2 
Kilde: Core 2008. 
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Figur 5.6 viser hvordan en pris på 82.85 canadiske dollar per hektoliter melk (inntjening i 
markedet i figur 5.5) gir grunnlaget for hvor stor støtteprisen på melk og skummetmelkpulver 
blir. En økning i støtteprisen på smør eller skummetmelkpulver vil deretter påvirke hvordan 
melkeomsetningsrådene i provinsene regulerer prisen på de ulike komponentene innen 
industrimelkeklassene 2 til 4 (d). Økningen på de ulike melkekomponentene skjer etter 
bestemte fordelingsnøkler. For eksempel, som figur 5.7 viser, under økningen i pris på 
skummetmelkpulver til osteproduksjon blir det tatt 90 prosent på proteinkomponenten og 10 
prosent på de øvrige komponentene. 
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Figur 5.7 Prisregulering av industrimelken (klasse 2 til 4d) steg 3 
Kilde: Core 2008. 
 
Støtteprisnivået på melkepulver og smør er særdeles viktig for melkebøndene i Canada. 
Produsentene henter så si utelukkende inntektene fra melkesalg. Den delen av jordbruket hvor 
utbudet av varer og pris reguleres, og som operer under et effektivt tollvern (supply 
management), er i all hovedsak avskåret fra å få støtte gjennom andre programmer. 
Melkeprodusentene skal i likhet med, egg- og fjørfeprodusentene, hente inntekten fra 
markedet. Forbrukerne betaler dermed for markedsreguleringssystemet gjennom det de 
handler i butikken og ikke over skatteseddelen. Videre bidrar dette systemet, som vist i figur 
5.4, til prisstabilitet også for forbrukerne. 
  
Med dette systemet vet meieriene og næringsmiddelindustrien for øvrig også hvilket prisbilde 
de ulike melkekomponentene ligger innenfor. Selv om de forhandler med melkeprodusenten i 
de regionale melkeomsetningsrådene om hvilken pris de skal betale for melken, vil prisen 
som regel variere med utviklingen i støttenivået på melkepulver og smør. Meieriene drar 
dermed også nytte av å operere under tollvernet, og de kan ta ut høyere marginer enn de ville 
ha kunne gjort hvis det ikke hadde vært for at tollvernet i stor grad skjermer for import. 
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Tollsatsene (Tariff Rate Quotas), som blir lagt på meieriprodukter utover de fastsatte kvotene, 
ble også notifisert inn i WTO-avtalene med en god del luft (Barichello 2004:5). Innefor 
dagens WTO-regime har det således vært mulig å heve melkeprisen uten at det utløser import. 
Canada har redusert nivået i gulboks, og de bruker i dag bare en tredjedel av tillatt nivå på 
gulboks30. Når det gjelder melk og beregning av den produktspesifikke AMS-en, regnes den 
ut i fra den melken som går til produksjon av smør og skummetmelkpulver i og med at det 
kun opereres med administrert pris for disse produktgruppene. Den produktspesifikke AMS-
en for melk i Canada gjelder da ikke for mer enn omtrent 10 prosent av den totale 
melkeproduksjonen. Utfordringene i forhold til WTO hadde vært langt større hvis hele 
melkevolumet måtte tas med i betraktningen for oppfyllingen av WTO-forpliktelsene.  
 
Problemet til Canada i forhold til en eventuell ny WTO-avtale vil hovedsakelig være knyttet 
opp til hvilket nivå tollvernet kan opprettholdes. Store kutt i tollvernet vil gjøre det vanskelig 
å holde melkeprisen på et akseptabelt nivå. Hele markedsreguleringssystemet er avhengig av 
et velfungerende tollvern, slik at sektoren kan kontrollere importmengden av meieriprodukt.     
 
 

5.4 Juridisk rammeverk  
Hovedsakelig er konsummelken provinsenes ansvar, mens industrimelken styres på et føderalt 
nivå. Dette er en klar forenkling av jurisdiksjonen i melkepolitikken, og bildet er langt mer 
innviklet enn som så. Føderale myndigheter har blant delegert deler av beslutningsmakten 
innenfor industrimelken til regionale melkeomsetningsråd (provincial milk marketing boards), 
slik at de kan regulere utbudet av industrimelk (Paquette 2008). 
 
Opprettelsen av en nasjonal omsetningsplan for melk (National Milk Marketing Plan) (1970) 
mellom provinsene og føderale myndigheter var en viktig begivenhet i canadisk 
melkepolitikk. Revidering av NMMP i 198331 er også sett på som essensiell for å forklare den 
sterke posisjonen som melkeprodusentene har i Canada. Gjennom denne avtalen fikk 
melkeprodusentene mer makt i melkepolitikken, og dette ble sett på som et ledd i å balansere 
den makten som hadde samlet seg hos næringsmiddelindustrien og detaljhandelen.  
 
I utøvelsen av melkepolitikken har Den canadiske melkekommisjonen (The Canadian Dairy 
Commission (CDC)) en sentral plass. CDC ble stiftet 31. oktober 1966 gjennom Canadian 
Dairy Commission Act, og organisasjonen er en såkalt ”Crown corporation”. CDC 
rapporteringslinjer går til det canadiske landbruksministeren og landbruks- og 
matdepartementet (Agriculture and Agri-Food Canada), som igjen rapporterer til Parlamentet. 

                                                 
30 I følge siste notifisering til WTO per 25. januar 2008 har Canada brukt 1,358 millioner canadiske dollar på 
pris- og markedsstøtte av et tak på den totale AMS-en på 4,301 millioner canadiske dollar (WTO 2008). 
http://docsonline.wto.org/GEN_highLightParent.asp?qu=&doc=D%3A%2FDDFDOCUMENTS%2FT%2FG%2
FAG%2FNCAN71%2EDOC%2EHTM&curdoc=3&popTitle=G%2FAG%2FN%2FCAN%2F71 
31 Den siste revideringen av Den nasjonale omsetningsplanen for melk (NMMP) skjedde i 2000 (Froment 2008).  
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I lovtekst slås det fast at CDC to hovedoppgaver skal være å sørge for at effektive 
melkebønder skal ha mulighet til å ta ut inntekter som står i forhold til deres arbeidsinnsats og 
investeringer. I tillegg skal CDC legge til rette for at forbrukerne til en hver tid har tilgang til 
meierivarer av høy kvalitet.  
 
Gjennom etableringen av denne organisasjonen signaliserte føderale myndigheter at de ville 
ha en sterk og synlig melkesektor i Canada. Halvparten av de administrative kostnadene til 
CDC dekkes av føderale myndigheter. De øvrige utgiftene til drifting av CDC, inkludert 
organisasjonens markedsføringsaktiviteter, dekkes av melkeprodusentene og inntekter fra 
markedet. CDC er en forholdsvis stor organisasjon med 67 ansatte. Hovedkontoret deres er 
lokalisert i Ottawa (CDC 2007:4). 
 
CDC er både ordstyrer, rådgiver og sekretariat for Den canadiske utbudsregulatorkomiteen 
(CMSMC32). CMSMC er et permanent organ opprettet av provinsene som har signert Den 
nasjonale omsetningsplanen for melk (NMMP), og CMSMC består, som figur 5.8 viser, av 
representanter oppnevnt av provinsene. Ontario og Québec, som er de største 
melkeprovinsene, har fire representanter i CMSMC i motsetning til de andre provinsene som 
har tre. I tillegg til disse er det tre organisasjoner som har møterett, men ikke stemmerrett i 
CMSMC. Dette er Den canadiske melkeprodusentorganisasjonen (Canadian Dairy Farmers), 
Den canadiske melkeforedlerorganisasjonen (Dairy Processors Associations of Canada) og 
Den canadiske forbrukerorganisasjonen (Consumers Associations of Canada). 
Representantene i Den canadiske utbudsregulatorkomiteen møtes fem ganger i året og de 
styrer etter de retningslinjene som ligger i NMMP. Videre er det CMSMC som formelt vedtar 
nivået på industrikvotene, men CDC har mye påvirkningskraft gjennom at det er de som gjør 
de tekniske beregningene og utarbeider forslag for hvordan MSQ-kvotene skal se ut33. 
 
 
 
 

                                                 
32 CMSMC er en forkortning for the Canadian Milk Supply Management Committee. 
33 I tillegg til å være sekretariat for Den canadiske utbudsregulatorkomiteen (CMSMC) har også CDC denne 
funksjonen i både den østlige og vestlige prisutjevningsordningen. 
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Figur 5.8 Deltakere i Den canadiske utbudskomiteen for melk (CMSMC)  
Kilde: Paquette 2008. 
 
Utover det som hittil er nevnt, beskjeftiger CDC seg også med disse oppgavene: 

• CDC administrerer programmet for godkjennelse av særskilte melkeklasser (Special 
Milk Class Permit Program), og organisasjonen utsteder godkjennelser til 
næringsmiddelindustrien slik at de kan få adgang til konkurransedyktige 
melkeingredienser. Eksport av melkeprodukter må også godkjennes av CDC, og denne 
eksporten må holde seg innenfor Canadas WTO-forpliktelser. 

• CDC utvikler og implementerer markedsføringsprogrammer med den hensikt å 
oppmuntre matvareindustrien til å opprettholde eller øke forbruket av melkeprodukter. 
Målsetningene for disse markedsføringsfremstøtene er nedfelt i 
Melkemarkedsføringsprogrammet (Dairy Marketing Program). 

      
 
 

5.5 Prisutjevningsordninger (Pooling) 
I den canadiske landbrukspolitikken er det lagt stor vekt på stabilitet, og det er opprettet en 
rekke programmer for å minimalisere svingninger og risiko for gårdbrukerne. Denne 
overordnede målsetningen har vært ønsket oppnådd i melkesektoren også. Virkemidlene og 
evnene til å nå dette målet varierte imidlertid ganske mye fra provins til provins. 
Markedsreguleringssystemet, som også er føderalt forankret, er en pilar i melkepolitikken.  En 
annen pilar i denne politikken er prisutjevningsordningene. Utjevningsordningene og 
markedsreguleringssystemet er ikke direkte koblet opp mot hverandre, og ordningene kan i 
teorien stå på egne ben (Froment 2008).  
 
Behovet for økt samordning av deler av melkepolitikken viste seg å bli mer prekær på 
begynnelsen av 1990-tallet. Nye handelsavtaler, i form av WTO og NAFTA, skapte behov for 
bedre konkurransekraft i hele næringskjeden, og utjevningsordninger som ga både 
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melkebønder og meierier mer oversiktlige rammevilkår var ønsket. På midten av 1990-tallet 
anbefalte tre ulike komiteer at melkesektoren skulle opprette en prisutjevningsordning (pool) 
på nasjonalt nivå. En nasjonal prisutjevningsordning (pool) var ment å skulle løse tre 
hovedutfordringer og problemer med hensyn til: 

• Fordeling av melk til meieriene 
• Ulik melkepris til produsentene 
• Et systemet basert på produsentavgifter var ikke WTO-kompatibelt 
  

Komiteenes innstilling ble imidlertid ikke fulgt opp til det fulle. Det viste seg fort at det var 
for stor uenighet mellom de vestlige og østlige provinsene til at de kunne enes om å etablere 
én felles prisutjevningsordning for hele Canada. Resultatet av interessekonflikten endte i 
opprettelsen av tre utjevningsordninger: 

• Det særskilte melkeklasseprogrammet (Comprehensive Agreement on Pooling of Milk 
Revenues (P9/P10)) 

• Utjevningsordningen for all melk (Agreement on All Milk Pooling (P6/P5)) 
• Den vestlige utjevningsordningen (Western Milk Pooling Agreement (P4)) 

 
Alle disse tre prisutjevningsordningene er juridiske rammeverk mellom føderale og regionale 
(provinsene) myndigheter. I tillegg er ordningene opprettet etter samråd med aktørene i 
melkemarkedet. Den canadiske melkekommisjonen (CDC) har mye av ansvaret for 
administreringen av disse utjevningsordningene (Froment 2008).  
 
5.5.1 Utjevning under Det særskilte melkeklasseprogrammet (P9/P10))  
Inntil 1994, da landbruksavtalen i GATT/WTO kom på plass, var flere programmer innen 
melkepolitikken i Canada drevet av produsentavgifter. Blant annet eksisterte det et 
rabattprogram som var rettet inn på å gi næringsmiddelindustrien konkurransedyktige priser 
på melkeingredienser34. Dette programmet og andre programmer som var finansiert av 
produsentavgifter, eksempelvis programmer for å hånd om overskuddsmelk35, ble regnet som 
eksportstøtte under WTO-avtalen. Canada ble derfor tvunget til å tenke nytt innenfor det nye 
systemet. For å sikre interessene til hele den canadiske melkeindustrien ble det opprettet et 
særskilt melkeklasseprogram (SMCPP). 
 
Hovedfunksjonen til denne utjevningsordningen er å styrke konkurransekraften til den 
canadiske næringsmiddelindustrien som produserer bearbeidede produkter der melk er en 
viktig ingrediens. Dette vil dessuten sikre en mer optimal utnyttelse av canadisk melk og 
bidra til å opprettholde volumet i canadisk melkeproduksjon. Utjevningsordningen er også 
rettet mot å håndtere overproduksjonsproblematikk både med henhold til svingninger i 
melkeproduksjon i løpet av produksjonsåret og for den totale melkeproduksjonen. 

                                                 
34 Dette programmet ble kalt Rebate Program for Further Processors. 
35 Et programmet som var rettet mot melkeoverskuddsproblematikken var Butterfat Utilization Program. 
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Avtalen om dette særskilte melkeklasseprogrammet ble opprinnelig inngått mellom 9 
provinser, og den fikk derav navnet P9. Etter at Newfoundland ble medlem i 2001 skiftet 
ordningen navn til P10. I 1996 ble til slutt produsenter, næringsmiddelindustri, regionale 
(provinsene) og føderale myndigheter enige om en avtale som alle aktørene kunne si seg 
fornøyd med. Etter en lengre dragkamp kom de nødvendige signaturene fra ministerne i de ni 
provinsene og representantene fra de regionale melkeomsetningsrådene (provincial milk 
marketing boards) på plass. Québec stod alene for fire signaturer (Scullion 2006:190).   
 
Det å få signaturene i havn var ingen lett prosess med tanke på at inngåelsen av en slik avtale 
krevde harmonisering av både melkeklasser og prising innenfor disse klassene. Her var det til 
dels stor variasjon mellom provinsene, og endringer i pris og klasser kunne lett medføre 
konkurransemessige ulemper for noen av aktørene. Den canadiske utbudsregulatorkomiteen 
(CMSMC) ble tilslutt enige om de melkeklassene som vises i figur 5.9 (Scullion 2006:128).  
 
Under dette særskilte melkeklasseprogrammet (Special Milk Class Permit Program) 
(SMCPP)), som i realiteten ble effektiv fra august 199536, gis den canadiske 
næringsmiddelindustrien mulighet til å kjøpe melkekomponenter som melkefett, protein 
(kasein) og annet innhold i melken som mineraler og laktose til bruk i bearbeidede produkter 
til rabatterte priser. Melk til industriellbearbeiding er inndelt i flere klasser, og prisen på de 
ulike melkeklassen blir satt til et nivå hvor den canadiske foredlingsindustrien skal kunne 
være konkurransedyktig med utenlandske aktører og da ikke minst næringsmiddelindustrien i 
USA. Prisen på melkekomponentene varierer etter hvilket sluttprodukt melken skal brukes til 
(CDC 2008). Innretningen på disse klassene har blitt noe endret fra 1995 til i dag, og dette 
skyldes i hovedsak at Canada har blitt tvunget til det gjennom diverse panelsaker hvor det har 
blitt lagt til grunn en annen tolkning av WTO-avtalen enn det Canada har gjort37.  
 
I figur 5.9 vises hvor stor andel klassene i SMCPP-programmet, 4(m) og 5(a), 5(b) 5(c) og 
5(d)38 utgjør av det totale melkevolumet i Canada. 
   

                                                 
36 Avtalene ble signert i 1996, men oppstarten på denne ordningen ble tilbakedatert slik at den ble gjeldende fra 
august 1995 (Scullion 2006:128).  
37 For mer informasjon om dette, se kapittel 6.3 om Handelsavtaler og konflikter. 
38 Melkeklasse 4(a)1, som er klasse for ustandardiserte melkeprodukter, er også en del av det særskilte 
melkeklasseprogrammet. Denne klassen er imidlertid ikke medberegnet i figur 5.9. 
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Figur 5.9 Fordelingen av melk per klasse i Canada i 2005/2006 
* CEM er forkortning for Commercial Export Milk 
Kilde: (AAFC 2006e:53). 
 
Samtlige melkeprodusenter fra de provinsene som har undertegnet Den nasjonale 
markedsføringsplanen for melk (NMMP) deler på utgifter og inntekter fra SMCPP-
programmet. Siden 1. august 2001, da Newfoundland-Labrador ble en del av både den 
Nasjonale markedsføringsplanen for melk (NMMP) og den nasjonale melkepolitikken som 
sådan, har samtlige canadiske provinser vært en del av programmet for godkjennelse av 
særskilte melkeklasser (SMCPP) (CDC 2008). 
 
Næringsmiddelindustri, distributører, dyrefôrprodusenter og eksportører må søke om tillatelse 
til å kunne benytte seg av melk fra dette SMCPP-programmet. Kriteriene39 for utstedelse av 
tillatelsene til melkeanvendelse gjennom dette programmet er utarbeidet av Den canadiske 
utbudsregulatorkomiteen for melk (CMSMC). Sekretariatsfunksjonen av programmet er 
delegert til Den canadiske melkekommisjonen (CDC), og CDC administrerer og godkjenner 
de kvantum av melkeingredienser som kjøpes gjennom SMCPP-programmet.    
 
Til den delen av næringsmiddelindustrien som driver med produksjon av bearbeidede 
produkter utsteder CDC godkjennelser for melkeklassene:  

• 5(a): ost i bearbeidede produkter 

                                                 
39 Det er for eksempelvis et krav at det ikke skal være tollbeskyttelse (not protected by Tariff Rate Quota 
controls) på det produktet som melken skal anvendes til (Paquette 2008). Videre må det ferdige produktet være 
tiltenkt til salg til detaljhandelen, grossistleddet eller restaurantnæringen. Videresalg av melkeingredienser kjøpt 
under SMCPP-programmet er strengt forbudt.  
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• 5(b) melkeingredienser utenom ost som brukes i bearbeidede produkter 
• 5(c) melkeingredienser utenom ost som benyttes i konditoribransjen 

 
Det er et viktig moment at denne delen av programmet kun omhandler bearbeidede produkter. 
Det vil si at gjennom 5(a) kan det selges ost til bruk på frossen pizza, som regnes som et 
videreforedlet produkt, men CDC kan ikke gi tillatelse til salg av slik rabattert ost til fersk 
pizza (Paquette 2008). Disse bearbeidede produktene er ikke beskyttet av tollvernet, og i 
motsetning til de ferske melkeproduktene er det ikke lagt noen eksportbegrensninger på disse 
varelinjene.   
 
CDC kalkulerer også prisen på melkekomponentene innen dette særskilte melkeprogrammet. 
For klassene 5(a) og 5(b) blir prisen regulert månedlig av CDC. Prisen på disse 
melkekomponentene avhenger av prisen på amerikansk melk i klasse 3 og 4 offentliggjort av 
Det amerikanske landbruksdepartementet. CDC innhenter denne prisinformasjonen fra USA, 
og komponentprisen blir så omregnet fra amerikanske dollar til canadiske dollar og fra 
vektenheten pund til kilo40. Prisen den canadiske næringsmiddelindustrien betaler for 
melkeingrediensene under klasse 5(a) og 5(b) vil således avhenge av prissvingninger i USA 
for melkeklassene 3 (ost) og 4 (melkepulver og smør) samt endringer i valutakursene. 
 
Komponentprisene innen klasse 5(c) blir basert på verdensmarkedspriser og disse prisene blir 
også regulert månedlig av CDC (Paquette 2008). Det er ingen volumbegrensninger i hvor mye 
som kan kjøpes gjennom dette SMCPP-programmet. Visse kriterier må imidlertid oppfylles 
av kjøperne. Aktørene som kjøper kvantum fra melkeklasse 5(a), 5(b) og 5(c) er pålagt blant 
annet å rapportere til CDC hvem de har kjøpt det av, hvor mye de har kjøpt av disse 
melkeingrediensene og hvor mye bearbeidede produkter de har solgt hvor bestanddeler fra 
SMCPP-programmet har inngått. CDCs oppgave er å revidere den informasjonen de får inn. I 
løpet av de årene dette programmet har pågått, har CDC avdekket få tilfeller hvor det har vært 
bedrevet juks eller andre kritikkverdige forhold (Paquette 2008). 
 
Antall deltagere som har benyttet seg av kjøp av melkeingredienser gjennom dette særskilte 
melkeklasseprogrammet har, som vist i figur 5.9, hatt en forholdsvis sterk vekst fra 1996 til i 
dag. 
 

                                                 
40 Kilde: MILKingredients.ca 2008. http://www.milkingredients.ca/DCP/article_e.asp?catid=168&page=427 
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Figur 5.10 Utviklingen i antall deltagere i det særskilte melkeklasseprogrammet mellom 
1996 og 2007 

 
Flere kjøpere av melkeingredienser gjennom dette programmet har også gitt seg utslag i en 
økning i melkevolumet som trengs til å fylle etterspørselen under melkeklassene 5(a), 5(b) og 
5(c). 
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Figur 5.11 Utviklingen i melkevolumet som benyttes til melkeklasse 5(a), 5(b) og 5(c) i 
perioden 1997 til 2007 målt i millioner hektoliter melk 

 

Andelen melk som benyttes gjennom dette særskilte melkeklasseprogrammet (SMCPP) har 
betydning for størrelsen på den samlede industrimelkekvoten (MSQ), og således hvor stort det 
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canadiske behovet for melk er (Canadian Estimated Requirements). Ettersom 
størrelsesordenen på industrimelkekvoten blir regnet ut i melkefett, vil MSQ øke mest hvis 
det først og fremst er melkefettkomponenter som er etterspurt gjennom dette programmet. I 
kvoteåret 2006/2007 utgjorde bruken av melk i klassene 5(a), 5(b) og 5(c) så mye som 13 
prosent av den totale industrimelkekvoten (Paquette 2008). 
 
P9/P10 og melkeoverskuddsproblematikk 
I tillegg til å sørge for konkurransedyktig priser på melkeingredienser til den canadiske 
næringsmiddelindustrien, fordeler også P10 inntekter og utgifter i samband med 
reguleringsaktivitet for å balansere melkemarkedet. Gjennom denne ordningen blir inntekter 
og markedet for melkeklassene 4(a)1 (ikke standardiserte melkeprodukter) og 4(m) (dyrefôr) 
delt. Disse melkeklassene 4(a)1 og 4(m) er begge undergrupper i Det særskilte 
melkeklasseprogrammet (SMCPP). Videre blir utgiftene til programmer som skal håndtere 
sesongvariasjoner i både melkeproduksjon og forbruksmønster av melkeprodukter tatt hånd 
om av P(10). Dessuten er den subsidierte eksporten som er begrenset av WTO-avtalen under 
melkeklasse 5(d) omfattet av ordningen. 
 
Den samlede mengden melk fra melkeklasse 5(d) som tilfaller de ulike eksportørene er såkalt 
planlagt eksport, og mengden er inkludert i MSQ-kvotesystemet. Volumet på eksporten, fra 
klasse 5(d) samt annen eksport, må være innenfor Canadas forpliktelser i WTO. Det er CDC 
som utsteder disse eksporttillatelsene. Bortsett fra eksport av skummetmelkpulver til 
meksikanske og cubanske myndigheter har ikke CDC lenger adgang til å drive med eksport 
av meierivarer. 
 
For å dekke den canadiske etterspørselen etter produkter som er basert på melkefett, oppstår 
det som regel i løpet av året et overskudd av skummetmelkpulver41. Noe av dette 
skummetmelkpulveret kan eksporteres. Men WTO-regelverket setter begrensninger for hvor 
mye som kan gå ut av landet. Derfor er det opprettet egne melkeklasser hvor overskuddet av 
melkeingredienser som ikke er av typen melkefett kan nyttiggjøres. Klasse 4(m), som også 
CDC utsteder godkjennelser til, opprettet med den hensikt å øke salget av 
skummetmelkpulver brukt til dyrefôr. Dette dyrefôret, som inneholder melkeingredienser fra 
klasse 4(m), kan kun selges innenlands i Canada42. Totalt sett gikk det med 6,4 millioner 
hektoliter melk i denne melkeklassen i 2006/2007 (CDC 2007:24-25).  
 
Under melkeklasse 4(a)1 finnes melkeingredienser som brukes til å lage ustandardiserte 
produkter. Denne klassen er opprettet for å få bukt med overskuddet av ikke-
melkefettkomponenter, og for å hjelpe næringsmiddelindustrien som er lokalisert i Canada til 
å være konkurransedyktig med utenlandske aktører på disse ustandardiserte produktgruppene.  
                                                 
41 Samlebetegnelsen på melkeingredienser og –produkter, for eksempel av typen skummetmelkpulver, uten 
melkefett på engelsk er ”solids non fat”. 
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Som figur 5.11 viser, er det eksport gjennom 5(d) som er størst av klassene som brukes til å 
regulere overskuddet av ikke-melkefettkomponenter. 
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Figur 5.12 Størrelsen på reguleringsklasser av overskudd av ikke-melkefettkompontenter 
under SMCPP målt i tonn 

 
Programmer rettet mot sesongvariasjoner  
Utjevningsordningen (P10) fordeler også utgifter til lageroppbygning av smør eller 
melkepulver. Dette er ment å bøte på de problemene som oppstår på grunn av sesongbetonte 
svingninger i melkeproduksjonen eller melkeforbruket. Produksjonen av melk er rimelig 
konstant gjennom året. Konsumet av meierivarer er derimot høyere på høsten og før jul, og i 
denne perioden må det være smør og melkepulver på lager for å dekke etterspørselen. CDC 
administrerer disse programmene.  
 
CDC kjøper smør og melkepulver fra canadiske melkeforedlere når det totale melkeforbruket 
er lavt. Smøret og melkepulveret kjøpes til den bestemte støtteprisen for hver av disse 
produktene. I periodene av året hvor det er størst etterspørsel etter meieriprodukter selger 
CDC smør og melkepulver til canadiske meierier, og prisen er da også lik støtteprisnivået på 
disse produktene. Hvis lagrene av smør og melkepulver er innenfor det som er definert som 
normale nivåer, dekkes utgifter vedrørende lagerkostnader, transport og forsikring av denne 
virksomheten i markedet gjennom en avgift på melken som forbrukerne må betale når de 
handler i butikken (CDC 2008). Lagrene av smør og melkepulver er med i beregningen av 
hvor stor det totale canadiske behovet for melk er. Desto større lagre desto mindre blir det 
samlede melkebehovet for industrimelk, og industrikvoten blir satt deretter (Paquette 2008). 

                                                                                                                                                         
42 MILKingredients.ca (2008). 
http://www.milkingredients.ca/DCP/app/filerepository/C5B0F13383D9452D8A9A3A7ED5EDC56F.pdf 
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5.5.2 Utjevningsordningen for all melk (P6/P5) 
Under arbeidet med P9/P10 ble det klart at det ikke kom til å bli en felles utjevningsordning 
for hele Canada. Så i 1996 tok seks østlige provinser et steg videre fra samarbeidet gjennom 
SMCPP-programmet. Manitoba, Ontario, Québec, New Brunswick, Nova Scotia og Prince 
Edward Island ble gjennom Utjevningsordningen for all melk (Agreement of All Milk 
Pooling) enige om å utjevne og fordele inntekter fra alt salg av industri- og konsummelk 
mellom sine melkeprodusenter.  
 
Ujevningsordningen for all melk skulle vise seg å bli den mest omfattende 
utjevningsordningen. Den inkluderer kostnader forbundet med transport, markedsføring og 
håndtering av skummetmelkpulver. Avtalen fra 1996 gikk dessuten inn på flere viktige 
forhold i de østlige provinsers melkepolitikk. Provinsene skulle ha felles og lik prisingen av 
melkekomponentene (melkefett, protein og andre melkestoffer), lik melkepris til produsent, 
samme inndeling på melkeklassene og samordning skulle etterstrebes i kvotepolitikken 
(Froment 2008). 
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Figur 5.13 De østlige provinsene som deltar i utjevningsordningen for all melk 
(Agreement on All Milk Pooling)  

Kilde: Froment 2008. 
 
Fra og med 1. februar 2003 har det vært fem medlemmer i Utjevningsordningen for all melk. 
Manitoba trekte seg da fra ordningen. Manitoba var også medlem av den vestlige 
utjevningsordningen, og de syntes det var for kostbart å være medlem i begge 
utjevningsordningene43 (CDC 2008). Provinsen Manitoba ønsket å være brobygger mellom de 

                                                 
43 Manitoba var riktignok ikke fullt integrert i P6, i og med at de hadde kun vært med i den delen av ordningen 
som gikk på utjevning av inntekter. De andre provinsene i P6 utjevnet (pooled) også markedsandeler, transport- 
og markedsføringskostnader, men dette var ikke Manitoba en del av (Scullion 2006: 192). 
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østlige og vestlige provinsene, men etter som tiden gikk og sannsynligheten for at det skulle 
bli én felles utjevningsordning skrumpet inn, ga Manitoba til slutt opp. P6 ble dermed til P5. 
 
Prisutjevningsordningen for all melk (P5) skal fordele marked og inntekter slik at 
melkebonden får lik pris for melken. Metodikken i hvordan dette utjevningssystemet fordeler 
inntekter fra melkesalg kan vises gjennom et stilisert eksempel for en tenkt region A og 
region B, der region A og region B har følgende markedsandeler i konsum- og 
industrimelkemarkedet:  
 

Tabell 5.3 Markedsfordeling - antall hektoliter konsum- og industrimelk i region A og 
region B, hektoliter totalt i utjevningsordning (pool) 

 Konsummelk Industrimelk Utjevning (pool) 
Region A (hl) 1 000 1 000 2 000 
Region B (hl) 2 800 5 200 8 000 
Totalt (hl) 3 800 6 200 10 000 
    
Region A 50%  50% 100% 
Region B 35% 65% 100% 
    
Utjevning (pool) % 38% 62% 100% 
Kilde: Froment 20008.  
 
Region A har 20 prosent av melken totalt sett (1 000 hl) og region B har 80 prosent av den 
totale melken (2 000 hl). Samlet sett har således region A og region B 10 000 hl i denne 
utjevningsordningen (pool), hvorav 38 prosent av melken totalt sett er konsummelk og 62 
prosent er industrimelk. Før utjevningen av inntektene mellom region A og region B blir satt 
ut i livet, har region A og region B greid å ta ut følgende gjennomsnittlige priser per hektoliter 
melk innen konsum- og industrimelkemarkedet: 
 

Tabell 5.4 Gjennomsnittlig melkepris per hektoliter melk i region A og region B, og totale 
inntekter fra markedet før utjevning (pooling) i canadiske dollar 

 Konsummelk Industrimelk 
Region A  74 66 
Region B  79 69 
Kilde: Froment 2008.  
 
Den totale inntekten, som region A og B får fra melkesalget før utjevningen (pooling) trår til, 
er da rett og slett hver regions totale salg innen konsum- og industrimelk ganget med deres 
gjennomsnittpriser. Totalinntekten fra melkesalget vises i tabellen under. 
 

Tabell 5.5 Den totale inntekter fra melkesalget før utjevning (pooling) i canadiske dollar 
(gjennomsnittlig melkepris per hl x markedsandel) 

 Konsummelk Industrimelk Totalt 
Region A 74 000 66 000 140 000 
Region B 221 200 358 800 580 000 
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Totalt 295 200 424 800 720 000 
Kilde: Froment 2008. 
  
En totalinntekt på 720 000 canadiske dollar delt på 10 000 hektoliter melk, som var det 
samlede melkesalget i region A og B, gir en gjennomsnittlig utjevningspris på 72 canadiske 
dollar per hektoliter melk. Denne melkeprisen (72 canadiske dollar per hektoliter) blir så lagt 
til grunn for den prisen som region A får for sine 2 000 hektoliter og region B får betalt for 
sine 8 000 hektoliter.  Da sitter region A og B igjen med følgende resultat etter utjevning er 
foretatt. 

Tabell 5.6 Resultat etter utjevning (pooling) i region A og B i canadiske dollar 
 Melkesalg totalt i hl Utjevningspris CAD 

per hl  
Inntekt etter utjevning, 
CAD 

Region A 2 000 72   144 000 
Region B 8 000 72 576 000 
Kilde: Froment 2008. 
 
Sammenlignet med inntekten til region A og B før utjevning (tabell 5.5) har i dette tilfellet 
region A kommet best ut av det. Region A sitter igjen med 4 000 canadiske dollar mer enn før 
utjevning, og det utgjør 2 canadiske dollar per hektoliter melk. Regnestykket blir ikke like 
lukrativt for region B. Region B får tilslutt 4 000 canadiske dollar mindre enn hva de hadde i 
utgangspunktet, men dette utgjør likevel ikke mer enn 0,50 canadiske dollar per hektoliter 
melk på sluttoppgjøret til region B.  
 
Regnestykket mellom region A og B viser hvordan utjevningsordningen fungerer i teorien. 
Med flere provinser (regioner) involvert blir regnestykket noe mer komplisert, men 
prinsippene og retningslinje for hvordan utjevning av inntekter og markeder skal skje er de 
samme. I den østlige utjevningsordningen, P5 (all melkeutjevningsordningen), så 
markedsfordelingen av konsum- og industrimelk mellom provinsene per 31. juli 2007 slik ut:  
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Figur 5.14  P5-provinsenes markedsandel innen konsum- og industrimelk 

 
Etter at markedet og inntektene er utjevnet jamfør det stiliserte eksemplet mellom region A og 
B, vil melkebøndene i de enkelte provinsene sitte igjen med lik pris på melken44 de har levert 
uavhengig av hvem det er som har kjøpt melken og hva melken har blitt brukt til. Det er 
melkeomsetningsrådene (milk marketing boards) i de enkelte provinsene som har ansvaret for 
inntransport og videresalg av melken.  
 
I P5 er transport av melk fra melkebonde til meieri inne i utjevningsordningen. Bønder må 
således betale like mye for henting og transport av melken uavhengig av hvor langt melken 
deres blir transportert. Det er imidlertid gjort et unntak for dem som driver med foredling på 
egen gård i form av at de eksempelvis driver et eget ysteri. Disse betaler mindre i transport 
enn de øvrige melkebøndene (Bertrand 2008). 
 
Utgifter i forbindelse med markedsføring av melk, som har den hensikt å øke både forbruket 
og anvendelse av melken, blir også dekket av P5 utjevningsordningen. Det er melkebøndenes 
egen organisasjon (Dairy Farmers of Canada) som har ansvaret for å drive generell 
markedsføring og opplysningsvirksomhetskampanjer av generiske produkter fremstilt av 
industrimelk, som eksempelvis ost og smør. Markedsføring av konsummelk blir tatt hånd om 
i den enkelte provins, men også disse utgiftene inngår i utjevningsordningen (Froment 2008). 
 

                                                 
44 Lik melkepris forutsetter riktignok at melken innehar samme kvalitet og komponenter i form av melkefett, 
protein og andre melkestoffer.  
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Administreringen av P5 ordningen er tildelt CDC. Men for at CDC skal kunne gjøre alle 
beregningene som trengs i denne utjevningsordning, må CDC få tilsendt mye informasjon fra 
provinsene. Alt salg av melk i alle klasser på komponentnivå må meldes inn til CDC, og CDC 
lagrer så denne informasjonen i en database. Når CDC har fått samlet nødvendig informasjon, 
deriblant om inntekter av melkesalget, transportkostnader og CDCs administrasjonsutgifter i 
forbindelse med denne utjevningsordningen, kan CDC regne seg frem til hvilken melkepris 
P5 provinsenes melkebønder skal ha (Froment 2008). 
 

5.5.3 Den vestlige utjevningsordningen (P4) 
Saskatchewan, Alberta og British Columbia45 var ikke klar for å gå inn i en felles 
utjevningsordning med de østlige provinsene, og da de østlige provinsene dannet P6 gikk de 
vestlige provinsene for å opprette en egen ordning. Det var flere årsaker til at de valgte å si nei 
til en nasjonal utjevningsordning. De vestlige provinsene var skeptiske til at en slik 
utjevningsordning ville være WTO-konform. En av hovedbevegrunnene bak det å lage en 
nasjonal utjevningsordning var nettopp det å lage en ordning som kunne aksepteres av 
Verdens handelsorganisasjon, og i og med at de vestlige provinsene betvilte at dette var 
mulig, var de også lite interessert i å bruke store ressurser på dette arbeidet.  
 
Det er også en kjensgjerning at de vestlige provinsene hadde flere ankepunkter mot det å 
samarbeide med de østlige provinsene som sådan. I vest var det en større befolkningsvekst 
enn i øst, og de vestlige provinsene fryktet at en økning i melkeforbruket lett kunne bli 
overført til de store melkeprovinsene, Québec og Ontario, med en nasjonal utjevningsordning. 
Dessuten krevde innføringen av en felles utjevningsordning en sammenslåing av det todelte 
melkekvotesystemet. Operasjonen med å få en felles melkekvote var ikke enkelt. 
Konsumkvotene var mer verdt enn industrikvotene, og en samordning av melkekvotene var 
krevende å få til slik at alle produsentene ble fornøyd. I vest var de ikke like villige til å gjøre 
de samme øvelsene som de gjorde i øst, nemlig å finne politiske kompromisser og nødvendige 
økonomiske kompensasjoner til dem som tapte mest på omleggingen av melkekvotesystemet 
(Scullion 2006: 132-133).  
 
Skeptisisme til en nasjonal ordning forhindret ikke at de fire vestlige provinsene, Manitoba, 
Saskatchewan, Alberta og British Columbia i mars 1997 inngikk en avtale om et 
utjevningssystem hvor markedet og inntektene fra alle typer melkeklasser skulle fordeles.  

                                                 
45 Manitoba, som også ble en del av Den vestlige utjevningsordningen, ivret imidlertid for én felles 
utjevningsordning. 
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Figur 5.15 Provinsene som er medlemmer i Western Milk Pooling Agreement 

 
Det var flere årsaker til at også vest etter hvert fikk en utjevningsordning på plass. 
Meierinedleggelser førte til at melk begynte å bli transport i forholdsvis store mengder 
mellom Alberta og British Columbia, og det skapte en konkurransesituasjon som lett kunne 
utarte seg til en ødeleggende melkepriskrig mellom provinsene. Dette var en av 
hovedårsakene til at også de vestlige provinsene inngikk en utjevningsordningsavtale (P4) 
allerede året etter avtalen i øst hadde blitt undertegnet (Scullion 2006:136-137). P4 avtalen er 
ikke så omfattende som P5 avtalen. Dette kan illustres gjennom en sammenligning av hvilke 
områder som er dekket i de ulike prisutjevningsordningene.  

Tabell 5.7 Hva blir utjevnet i de ulike utjevningsordningene, P10, P5 og P4 
Utjevningsordning 
(pool) 

Melkeklasse Inntekt Marked Markeds- 
føring 

Transport- 
Kostnader 

P10 Særskilte 
melkeklasser 

X X   

Øst (P5) Alle klasser X X X X 
Vest (P4) Alle klasser X X   
 Kilde: Froment 2008. 
 
I den vestlige utjevningsordningen er utgifter i forbindelse med markedsføring av melk og 
transportkostnader holdt utenfor. Selv om transportkostnadene til produsentene er holdt 
utenfor utjevningsordningen kan likevel utgifter til transport av melk mellom provinsene bli 
fordelt mellom alle melkeprodusentene i P4, dersom det er behov for overføring av melk 
mellom provinsene (Froment 2008). Konsum- og industrimelkemarkedsandelene til den 
enkelte provins i den vestlige utjevningsordningen (P4) ser slik ut: 
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Figur 5.16 P4-provinsenes markedsandeler innen konsum- og industrimelk 

 
Prinsippene for utjevning av inntekter og markeder er hovedsakelig de samme i vest som i 
øst46. CDC er også sekretariat for den vestlige utjevningsordningen, og de regner ut hvilke 
melkepriser produsentene vil sitte igjen med etter utjevning er gjennomført (CDC 2007:24).     
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 Metodikken for utjevning av markeder og inntekter er vist i tidligere i kapittelet, under delkapittel 5.5.2. 
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6 Handel og handelspolitikk 
Den canadiske markedsordningen for melk, som ble beskrevet i kapittel 5, kan ikke fungere 
uten at hjemmemarkedet er under kontroll. Derfor er handelspolitikken for melk av vital 
betydning for den canadiske meierisektoren. Behovet for å ha en forutsigbar og begrenset 
import er viktig for å sikre den canadiske bonden en høyest mulig andel av det innenlandske 
markedet. I likhet med mange andre land, har Canada slitt med en strukturell 
overskuddsproduksjon, og eksport av meieriprodukter har både vært en sikkerhetsventil og en 
mulighet for bøndene til å ha kvoter som er større enn det innenlandske markedet har kunnet 
konsumere.  
 

6.1 Import 
I forbindelse med inngåelsen av landbruksavtalen i WTO, ble de tidligere kvantitative 
restriksjonene på import av meieriprodukter omgjort til tollkvoter i 1995, og så godt som all 
handel med meieriprodukter skjer innenfor kvotene. Import utenfor kvotene er nesten ikke-
eksisterende siden tollsatsene er satt på et høyt nivå. I det følgende vil Canadas forpliktelser i 
forhold til hvilken markedsadgang de har gitt andre land på meieriområdet bli beskrevet. 
 
Markedsadgangen, eller kvoten, for flytende melk er satt til 64 500 tonn. Her har Canada 
vunnet medhold i WTO for en spesiell løsning. Forpliktelsen er basert på beregninger av det 
samlede volumet som canadiske konsumenter bringer med ved grensehandel for personlig 
bruk. Det er derfor ingen kommersiell kvote tilgjengelig for flytende melk. Dette innebærer 
også at kvoten i realiteten er forbeholdt USA, i og med at det er det eneste landet som grenser 
til Canada. Like fullt hadde nok USA sett for seg at de skulle kunne beholde grensehandelen 
samtidig som Canadas tollkvote skulle gå til kommersielle eksportører. USA vant i 
utgangspunktet fram i en panelsak i WTO i 1999, men tapte saken likevel senere samme år i 
appellinstansen til WTO (WTO – Appellate Body 1999). Canada ble imidlertid nødt til å 
fjerne restriksjonen på hvor mye den enkelte forbruker kunne ta med seg tilbake til Canada. I 
tillegg til tollkvoten på 64 500 tonn, importeres det en mindre, men økende mengde flytende 
melk under IREP-programmet. På fløte er det en begrenset kommersiell kvote på 394 tonn, og 
i tillegg importeres det også fløte gjennom IREP (Dessureault 2007b).  
 
Den kommersielle kvoten for ost er på 20 412 tonn, og 66 prosent av kvoten er forbehold EU 
(Dessureault 2007b). Ostekvotene tildeles av canadiske myndigheter en gang i året, og 
fordelingen baserer seg på historikk. Norseland eier omtrent 1200 – 1250 tonn av kvoten som 
er forbeholdt ”resten av verden”47. For importen må det betales en importavgift på 0,07 CAD 
per kilo. Skulle noen ønske å eksportere ost til Canada utenfor kvote, så er avgiften på 248 

                                                 
47 Man kan kjøpe kvote for en minstepris på CAD 25 per kilo. Dette er et engangsbeløp. Dersom kvoten ikke 
benyttes, kan den leies ut for CAD 4,25 og oppover per kilo.  
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prosent av importverdien. Osteimporten er per i dag på om lag 25 tusen tonn, og det er IREP 
som står for størsteparten av importen som skjer utenfor kvoten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvoten for smør, oljer og fett av melk er på 3012 tonn. I 2006 ble det importert om lag 15 000 
tonn, hvor smør stod for nær 10 000 tonn og oljer og fett for resten. 76 prosent av importen 
foregikk innenfor IREP, noe som igjen viser at ordinær import utover kvote er lite aktuelt 
(Dessureault 2007b). New Zealand er den viktigste eksportøren av smør til Canada.  
 
Tabell 6.1 Tollkvoter for meieriprodukter 
Meieriprodukt Markedsadgang i tonn HS-kode 
Flytende melk 0    04.01.10, 04.01.20 
Fløte, ikke konsentrert, uten sukker  394  04.01.30 
Skummetmelkpulver 0  04.02.10.10 
Helmelkpulver 0  04.02.21, 04.02.29 
Konsentrert og evaporert melk 12  04.02.91, 04.02.99 
Yoghurt 332  04.03.10 
Kjernemelkspulver 908  04.03.90 
Flytende kjernemelk, rømme 0  04.03.90 
Mysepulver 3198  04.04.10 
Produkter med naturlige melkeingredienser 4345  04.04.90 
Smør, fett og olje fra melk 3012  04.05.10, 04.05.90 
Smørblandinger 0  04.05.20 
Ost 20 412  04.06 
Bearbeidede produkter m melk 70  19.01.90 
Iskrem og blandinger 484  21.05.00 
Kilde: Dessureault (2007b). 
 
Det er ingen kvote for skummetmelkpulver, men det importeres også her under IREP. I 2006 
ble det gitt importlisenser for nær 3300 tonn, mens det ble gitt lisens til å importere nær 2600 
tonn i 2007 (Dessureault 2007b). Så godt som alt skummetmelkpulveret kommer fra USA. 
 
I tillegg har Canada en tollkvote på 70 tonn bearbeidede produkter med innhold av melk på 
kapittel 19. Dette kan for eksempel være desserter og lignende. På kapittel 21 er det også en 
kvote på 484 tonn iskrem (Dessureault 2007b).  
 

Import for ReEksport-Programmet - IREP 
Canadiske bedrifter har adgang til å importere enkelte meieriprodukter og ingredienser til bearbeiding av 
bakervarer, ost og smør med mer, gjennom et program som administreres av International Trade Canada, 
kalt Import for ReEksport Programmet (IREP). Siden denne importen forutsetter at de bearbeidede 
produktene eksporteres etter bearbeiding, er de ikke i konkurranse med innenlandske ingredienser på 
hjemmemarkedet. Fordelen for canadisk næringsmiddelindustri er at konkurranseevnen styrkes fordi 
råvarene kan kjøpes inn til verdensmarkedspris. Denne eksporten ville sannsynligvis vært uaktuell dersom 
det skulle vært benyttet melk til canadiske priser, og eksporten innen programmet gir canadisk industri 
muligheter den ellers ikke ville hatt til å utnytte stordriftsfordeler. IREP tilsvarer på mange måter den 
norske ordningen innenlandsk bearbeiding (Dessureault 2007b). 
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Utviklingen i Canadas import av meierivarer, målt i CAD, framgår av figur 6.1. Som vi ser er 
det ost som er viktigst, med kasein som nest viktigste importprodukt, tett fulgt av mysepulver 
og lignende.  
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Ost 173 557 680 183 705 121 196 038 813 198 675 005 214 863 153 212 523 534 214 655 619 220 152 863 215 046 427 232 201 660

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 

Figur 6.1 Canadas import av meieriprodukter (i CAD) 
Kilde: Statistics Canada. Bearbeidet av Landbrukets Utredningskontor. 
 
Kaseinimporten har skapt stor bekymring for canadiske melkeprodusenter. Som det framgår 
av figur 6.1, har denne importen vært økende i gjennom hele tiårsperioden. Bakgrunnen er at 
kasein, som er melkeproteiner av en annen type enn myse, ikke ble importert i noe særlig 
kvantum i 1993. Dermed ble det heller ikke identifisert et behov for å ha kvoter for denne 
importen i forbindelse med forhandlingene i GATT/WTO på begynnelsen av 1990-tallet. Som 
en følge av ny teknologi som gjorde disse proteinene mer funksjonelle til bruk i en rekke 
meieriprodukter, økte importen av kasein i de påfølgende årene. Kasein er et billigere 
alternativ til fersk melk og skummetmelkpulver, som den canadiske meieriindustrien til da 
hadde brukt i produkter som ost og yoghurt. Og ikke minst, kaseinet kommer tollfritt inn til 
landet. Ettersom proteinimporten gikk opp, gikk bruken av canadisk skummetmelkpulver ned. 
Ett kilo høykonsentrat kasein kan erstatte så mye som to kilo skummetmelkpulver eller mer 
(Scullion 2006: 197-198).  
 
Myndighetene forsøker via to veier å redusere bruken av kasein. Det ene tiltaket er å innlede 
forhandlinger med de landene som eksporterer kasein til Canada under Artikkel XXVIII i 
GATT-avtalen. I følge den canadiske landbruksministeren, Chuck Strahl, vil dette gjøre det 
mulig å innføre tollkvoter også på kasein48. Artikkel XXVIII inneholder en ordning hvor 
medlemslandene kan reforhandle deres forpliktelser innenfor GATT-avtalen i WTO, og åpner 
for muligheten til å sette nye tollsatser og kvoter. Dersom Canada skulle få inkludert kasein i 

                                                 
48 http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-6311815/Canada-looks-to-reduce-milk.html#abstract 
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en tollinje og innfører tollkvote, så vil landet måtte kompensere landene som blir berørt av 
endringen. 
 
Det andre tiltaket er igangsettingen av et arbeid for å utarbeide standarder på ost. Hensikten er 
her å sikre at ost produseres ved hjelp av melk og skummetmelkpulver, ikke kasein.  
 
De store meieriselskapene, som inkluderer selskaper som Saputo, Agropur og Parmalat, har 
engasjert seg i å få stoppet planene om de nye standardene. De hevder at standardene vil være 
negative både for industrien, forbrukerne og bøndene, blant annet fordi det vil medføre økte 
priser på ost. De mener at i sum vil canadisk industri få svekket konkurranseevnen sin. De 
mindre ysteriene derimot, som ikke bruker kasein i dag, er fornøyd med forslaget fra 
myndighetene. Det endelige forslaget vil legges fram i slutten av juni i år, med en høringsfrist 
på 75 dager (Dessureault & Myles 2007a).  
 
Skulle forslaget gå gjennom, vil det kunne påstås å være en innføring av en ny teknisk 
handelshindring, noe som ikke er lovlig i WTO. Kaseinimporten til Canada kan med andre 
ord resultere i at Canada pådrar seg to nye handelskonflikter i årene som kommer.  
 
Ser vi på opprinnelsen til meieriproduktene som importeres til Canada, er det også her USA 
som er den helt klart viktigste leverandøren. Om lag 30 prosent av eksporten til Canada kom 
fra USA i 1998, og andelen økte til 37 prosent i 2007 (Dessureault 2007b). Nest viktigst er 
New Zealand, med om lag 14 prosent. Videre følger europeiske land som i hovedsak 
eksporterer ost. Norge befinner seg på en 9. plass som eksportør av meieriprodukter til 
Canada, med 3 prosent av verdien. Dette dreier seg også om ost, og da i hovedsak Jarlsberg. 
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Figur 6.2 Opprinnelsesland for import av meieriprodukter til Canada (andel etter verdi) 
Kilde: Statistics Canada. Bearbeidet av Landbrukets Utredningskontor. 
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6.2 Eksport 
Canada har tidligere vært å regne for en stor eksportør av meieriprodukter. Utover 1980-tallet 
og 1990-tallet ble eksporten vanskeliggjort både av de internasjonale markedsforholdene og 
restriksjoner som ble lagt på bruken av eksportsubsidier som en følge av internasjonalt 
regelverk for handel (Scullion 2006: 97-98).  
 
Som en følge av WTO-avtalen i 1995 fikk Canada opprettet kvoter for hvor mye som kunne 
eksporteres ved bruk av eksportsubsidier. Kvotene, vist i tabell 6.2, er angitt både i verdi og i 
tonn, og de regnes som oppfylt når det første av disse to takene nås. Det betyr at mengden 
som kan eksporteres reduseres dersom de innenlandske prisene øker, verdensmarkedsprisene 
går ned, eller den canadiske valutaen styrker seg. Motsatt kan det selvfølgelig eksporteres mer 
dersom de motsatte forholdene gjør seg gjeldende (Lefier 2008)). Canadas eksport begrenses 
normalt av taket på verdien av eksporten. Eksport utover kvotene kan ikke skje ved bruk av 
eksportsubsidier, og for eksporten innenfor kvotene satte GATT/WTO-avtalen som krav at 
subsidiene skulle reduseres med 36 prosent i løpet av en seksårsperiode (Scullion 2006: 97-
98).  
 

Tabell 6.2 Canadas eksportkvoter 
Meieriprodukt Markedsadgang i 

millioner dollar 
Markedsadgang i 

Millioner kilo 
Smør 11,0  3,5 
Ost 16,2   9,1 
Skummetmelkpulver 31,1 44,9 
Annet 22,5 30,3 
Kilde: Lefier (2008). 
 
Verdien av den canadiske eksporten av meierivarer utgjør om lag 230 millioner CAD, noe 
som er langt mer enn Canada har eksportkvoter for. En relativt høy andel av eksporten er 
innenfor IREP, og dermed likevel ”lovlig” eksport. Utviklingen i den canadiske eksporten av 
meieriprodukter har vært negativ de siste ti årene. Osteeksporten er redusert år for år i hele 
perioden, og melkepulver hadde et toppår i 2001, for deretter å bli kraftig redusert fram til 
2006 og 2007, da den tok seg svakt opp igjen. I 2007 er det mysepulver, fulgt av ost og 
melkepulver som er de viktigste eksportartiklene til Canada. Det viktigste mottakerlandet av 
canadisk eksport av meieriprodukter er USA.  
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Figur 6.3 Canadas eksport av meieriprodukter 
Kilde: Statistics Canada. Bearbeidet av Landbrukets Utredningskontor. 
 
 

6.3 Handelsavtaler og konflikter 
Canada har undertegnet tre omfattende handelsavtaler i løpet av de siste 20 årene, og disse har 
i høy grad medvirket til endringer både i import- og eksportmønsteret. De to viktigste 
bilaterale avtalene er CUSTA (Canada-U.S. Free Trade Agreement) i 1988, og NAFTA 
(North American Free Trade Agreement) i 1994, der også Mexico inngikk som avtalepart i 
tillegg til USA. Den tredje avtalen er WTO/GATT-avtalen (Uruguayrunden) som også ble 
undertegnet i 1994 (Barichello 2005).   
 
Formålet med CUSTA var å utfase tollsatsene gradvis over en tiårsperiode. De kvantitative 
importrestriksjonene skulle imidlertid bestå for egg-, fjørfe og meieriprodukter, mens de ble 
avskaffet for kjøtt og korn. Da CUSTA ble undertegnet i 1988, besto listen av 
meieriprodukter som var unntatt fra kravet om utfasing av tollsatsene av mysepulver, 
melkepulver og en del blandingsprodukter som inneholdt minst 50 prosent meieriprodukter. 
Etter at avtalen ble undertegnet innførte likevel Canada en del nye produkter til denne listen, 
blant annet iskrem og yoghurt. CUSTA-avtalen åpnet for at det kunne innføres kvantitative 
restriksjoner på nye produkter, men bare dersom disse var i overensstemmelse med GATT-
avtalens Artikkel XI 2 (c)(i). Canada hevdet at så var tilfelle, mens USA på sin side var uenig 
og fikk opprettet en panelsak i GATT for å få avgjort lovligheten av Canadas handling. USA 
vant saken i 1988 med begrunnelsen at iskrem og yoghurt falt utenfor Artikkel XIs 
virkeområde. Panelet slo fast at iskrem og yoghurt ikke konkurrerer direkte med fersk melk, 
og at fri import av iskrem og yoghurt derfor ikke ville undergrave markedsreguleringen av 
melk. GATT-panelet valgte dermed å tolke Artikkel XI strengt, og anse iskrem og yoghurt for 
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å ikke være ”tilsvarende” melk. Canada ble dermed bedt om å sørge for å oppheve 
importrestriksjonene49.  
 

 
Canada så tilsynelatende ut til å akseptere avgjørelsen, men slo til da det åpnet seg muligheter 
for å sette opp tollsatsene i forbindelse med inngåelsen av WTO-avtalen i 1994. USA tok 
igjen opp saken og fikk oppretten en ny panelsak i WTO. Denne gangen ble det slått fast at 
WTO-avtalen hadde forrang framfor NAFTA-avtalen. NAFTAS krav om utfasing av 
tollsatsene var underordnet forpliktelsene Canada hadde inngått i WTO (Barichello 2004). 
 
Den vanskeligste og mest langvarige konflikten har vært striden om hvorvidt den canadiske 
prisutjevningsordningen innebærer eksportsubsidiering. Denne saken ble ført mot Canada av 
USA og New Zealand, og endte til slutt med at Canada måtte akseptere at deres eksport brøt 
med WTO-regelverkets begrensninger for subsidiert eksport.  
 
WTO-avtalen innebar at Canada måtte redusere volumet av produkter eksportert ved bruk av 
subsidier med 21 prosent, og subsidiene skulle i løpet av en seksårsperiode reduseres med 36 
prosent (Scullion 2006: 152) Canada benyttet på det tidspunktet avgifter i sitt 
prisutjevningssystem som ble brukt til å senke verdien på meieriproduktene som ble 
eksportert. Disse avgiftene var betalt av melkeprodusentene selv og innebar ingen offentlig 
støtte til produktene, men like fullt ble de ansett for å være subsidier og i strid med WTO-
regelverket. Dette var bakgrunnen for at man bestemte seg for å innføre 
prisutjevningssystemet i 1996, slik det ble beskrevet i kapittel 5.5.1.  Som vi husker var det 
innført en klasse 5(d) for planlagt eksport, og i tillegg fantes det en klasse 5(e) som gikk til 
”uplanlagt eksport”.  

                                                 
49 http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/16913/1/ag970181.pdf 

 

GATT-avtalens Artikkel XI 2 (c)(i): 
GATT-avtalen (avtalen forut for Uruguayrunden) hadde en artikkel som forbød kvantitative 
importrestriksjoner på landbruksprodukter. Det var imidlertid et unntak for produkter, eller ”tilsvarende 
produkter”, som var underlagt offentlige markedsreguleringstiltak, og det var dette unntaket som Canada 
mente at iskrem og yoghurt kom inn under. For regelverk - se: 
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm (22. mai-2008) 
 
Kampen for å bevare Artikkel XIs unntak fra forbudet mot å benytte importkvoter eller importlisenser for 
landbruksprodukter som var underlagt offentlig markedsregulering, var kanskje den viktigste saken for 
Canada i Uruguayrunden. Denne saken skulle Canada likevel komme til å tape. Uruguayrunden resulterte 
i at bruken av importkvoter i hovedsak skulle avløses av et tollbasert grensevern. Siden det ble gitt 
anledning til å sette tollsatsene høyt, ble det likevel opprettet tollkvoter for å sikre at det likevel ble åpnet 
for noe økt markedsadgang. Innenfor kvotene skulle tollsatsen enten settes til 0 eller vesentlig lavere enn 
for import utover kvotene. Siden problemet med iskremen og yoghurten var nettopp at det ikke fantes 
kvantitative restriksjoner for disse produktene, åpnet muligheten seg altså til å sette høye tollsatser. 
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Saken ble klaget inn av USA og New Zealand, og i mars 1999 ble det avgjort i en panelsak i 
WTO at både melkeklasse 5(d) og 5(e) var å anse som subsidier, til tross for Canadas 
anførsler om at de ikke var støttet av staten, men av melkeprodusentene selv. Panelet anførte 
at provinsrådenes deltakelse i prisutjevningen og det faktum at disse var basert på lovgivning, 
måtte anses for å tilsvare en subsidie. Samtidig ble det slått fast at et eksportprogram Canada 
hadde opprettet, Optional Export Program, også måtte avskaffes. Canada anket inn saken, 
men tapte igjen. De regionale melkeomsetningsrådene måtte avskaffe bruken av klasse 5(e), 
mens klasse 5(d) bare kunne benyttes til eksport innenfor de fastsatte kvotene (Scullion 2006: 
195).  

  
 
CDC startet arbeidet med å utvikle et nytt eksportprogram, Commercial Export Milk (CEM), 
hvor man ikke lenger benytter kvoter eller eksportlisenser. Men heller ikke dette programmet 
skulle løse problemene. Også her fikk produsentene tillatelse til å produsere opp til 10 prosent 
mer melk enn deres individuelle kvoter tillot, og de regionale melkeomsetningsrådene fikk 
tillatelse til å selge opp til fem prosent av deres produksjon gjennom CEM. CDC hadde her 
imidlertid ingen direkte involvering i programmet. CEM var også fullstendig løsrevet fra 
melkeklassesystemet. Kjøpere og selgere utførte handelen gjennom et internettbasert råd 
(Scullion 2006: 196).  
 
USA og New Zealand var fortsatt ikke fornøyd med måten Canada opptrådte på, og bad igjen 
om at det ble opprettet en panelsak i WTO som skulle gjennomgå måten Canada håndterte 
beslutningen fra 1999 på. I juli 2001 slo WTO-panelet fast at både Canadas eksport gjennom 
prisklasse 5(d) og CEM fortsatt var i strid med WTO-reglementet og at Canada eksporterte 
subsidierte meieriprodukter ut over deres tillatte kvoter. Etter atter en ny ankerunde ble det 
klart i desember 2002 at heller ikke det nye systemet som Canada hadde bygd opp var i tråd 
med WTOs regelverk. Til tross for alt arbeidet som Canada hadde lagt i systemet for å 
kombinere prisutjevning og markedsregulering med eksport, lot dette seg altså ikke 
gjennomføre. Ved siden av tapet av GATTs Artikkel XI, er nok dette det største nederlaget 
som landet har opplevd når det gjelder handelspolitikk for melkeprodukter. Det ble imidlertid 
ikke stilt noe spørsmål ved markedsreguleringssystemet i seg selv, problemet var at dette ikke 

Optional Export Program 
Det valgfrie eksportprogrammet, OEP, var en del av markedsreguleringen fra 1995/96, selv om det ikke 
var en del av melkeklassesystemet. Det var utformet for å oppmuntre til innovasjon av nye produkter som 
kunne ta markedsandeler i eksportmarkedet. Under OEP kunne de regionale melkeomsetningsrådene 
utvide sine kvoter med maksimalt 5 prosent. Produsenter som ønsket å delta kunne produsere opp til 10 
prosent utover sine individuelle kvoter. Melkeomsetningsrådene måtte forhandle en egen pris med 
bedriftene eller eksportørene som ønsket å eksportere produkter innenfor ordningen. CDC ble bedt om å 
godkjenne kontraktene og kontrollere systemet slik at man sikret sammenfall mellom melken som ble 
produsert innenfor ordningen med faktisk eksport (Scullion 2006: 156-157). 
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lot seg kombinere med eksport utover kvoter. Canada måtte dermed avvikle CEM, og mens 
CDC hadde eksportert 30 millioner kilo skummetmelkpulver i året på 1990-tallet, måtte 
eksporten nå reduseres til om lag 12 millioner kilo. Dette forklarer også nedgangen i 
eksporten av skummetmelkpulver som framgikk av figur 6.3. 
 
 
 





 

  LU-rapport nr.2 - 2008 

7 Noen avsluttende betraktninger 
Canadisk jordbruk har i likhet med de fleste vestlige land opplevd sterk 
strukturrasjonalisering i jordbruket. På grunn av økonomiske nedgangstider i Canada på 
begynnelsen av 1990-tallet ble det gjennomført til dels store kutt i overføringene til 
jordbruket. Jordbruket måtte hente mer ut fra markedet, og jordbruket skulle bli internasjonalt 
konkurransedyktige. Deregulering og markedsretting var nøkkelfaktorer i den nye 
jordbrukspolitikken. Selv om utviklingen gikk i retning av mer liberalisering, ble målsettingen 
om stabilitet også ivaretatt i den nye politikken. Bøndene fikk fortsatt muligheten til å delta i 
programmer som skulle redusere risikoen for avlingssvikt og inntektssvingninger. Utviklingen 
og finansieringen av disse avlingssvikt- og inntektsstabiliseringsprogrammene skjer i et 
trepartssamarbeid bestående av bønder, regionale og føderale myndigheter. 
 
Reduksjonene i overføringene til jordbruket har vært større enn hva Canada har forpliktet seg 
til innenfor WTO. Canada har også innpasset seg slik at mye av jordbruksstøtten inngår i 
”grønnboks”. Ved å flytte fokuset fra inntektsoppnåelse på den enkelte produksjon til inntekt 
på bruket som sådan, har overføringene blitt ”grønnvasket”. Enkelte av jordbruksnæringene i 
Canada kan i følge dem selv tilpasse seg en eventuell ny WTO-avtale uten spesielle 
problemer. Planteprodusenter, svine- og storfebønder er i all hovedsak tilhengere av en 
liberalisering av verdenshandelen med matvarer. Dette er næringer med eksportinteresser, og 
de vil redusere tollbarrierer og støttenivået til jordbruket. Dessuten vil de fjerne eksportstøtte 
som de mener er det mest handelsforstyrrende elementet for en velfungerende verdenshandel. 
 
Melkebøndene i Canada ser ikke med like stor glede på forslaget om å fjerne all eksportstøtte. 
Omkring tre prosent av det samlede melkevolumet blir eksportert, og en eksport på dette 
nivået blir særdeles vanskelig å opprettholde uten bruk av eksportstøtte. Likevel er ikke 
eksportstøtten det mest kritiske spørsmålet for melkebøndene. Kampen for å beholde et 
effektivt grensevern er derimot langt viktigere for melkebøndene.  
 
Canadisk jordbruk er uten tvil splittet i synet på en ny WTO-avtale. Egg-, fjørfe- og 
melkeprodusentene, som er omfattet av markedsregulering, er mildt sagt skeptiske til Canadas 
offensive linje i WTO og deltakelsen i Cairnsgruppen. For produsentene innen egg-, fjørfe- og 
melkesektoren er de pågående WTO-forhandlingene en potensiell trussel mot 
markedsreguleringssystemet . Fordi et robust tollvern er en forutsetning for å kunne 
opprettholde dagens prisnivå innen markedsreguleringssektorene. 
 
Således er forhandlingen om sensitive produkter av en avgjørende interesse for denne delen 
av canadisk jordbruk. En innføring av sensitive produkter vil etter all sannsynlighet utløse økt 
import på de produktgruppene som får operere under høyere tollsatser. Canadiske 
melkebønder ser selvsagt med bekymring på et system som vil legge til rette for mer import. 
Innenfor visse grenser er likevel tilrettelegging for importvekst av meierivarer noe de vil 
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akseptere. En generell senking av tollvernet for alle varelinjer vil være langt verre. Det vil 
høyst sannsynlig gjøre handlingsrommet for markedsregulering så å si uinteressant. 
 
Med god hjelp av canadiske myndigheter har melkesektoren tro på at 
markedsreguleringssystemet skal overleve om en ny WTO-avtale kommer på plass. 
Myndighetene har også interesser av å forsvare den bestående melkepolitikken. Store 
tollreduksjoner innen melkeproduktgruppene vil medføre lavere melkepriser, og bøndene vil 
kreve budsjettoverføringer. I tillegg til dette er melkebøndenes organisasjoner gode lobbister, 
og politikerne som søker gjenvalg vil nødig ha melkebøndene i mot seg. Melkebøndene har 
ofte felles interesser i melkepolitikken med næringsmiddelindustrien, og i industrien har 
melkeprodusentene en viktig og tung alliert. En annen næring som fort kan tale 
melkebøndenes sak er banknæringen. Hvis markedsreguleringssystemet klapper helt sammen 
kan kvotene falle fort i verdi og i verste fall bli verdiløse. Mange melkebønder har tatt opp lån 
for å kjøpe kvote, og kvoten utgjør i tillegg en stor andel av brukets totalverdi.  
 
Markedsreguleringssystemet for melk skal ivareta alle aktørene i kjeden fra melkeprodusent 
til forbruker. Melkebønder og næringsmiddelindustri skal kunne tjene penger, og forbrukerne 
skal sikres gode kvalitetsprodukter til en akseptabel pris. Med disse forutsetningene 
noenlunde på plass, er det da grunnlag for å si at det er harmoniske tilstander i den canadiske 
melkesektoren?  
 
Enkelte av meieriselskapene setter noen spørsmålstegn ved systemets fortreffelighet. 
Canadiske selskaper tjener penger og de investerer stadig mer i utlandet. Innenlands ser de få 
muligheter for vekst. Kvotesystemet begrenser tilgangen på industrimelk. For å få vesentlig 
mer melk må selskapet vokse på bekostning av andre. Restruktureringen i meierisektoren har 
allerede gått forholdsvis langt i og med at de tre største selskapene kontrollerer 70 prosent av 
melken, og det er ikke sikkert det er så mye mer å hente her.  
 
Mulighetene til å drive eksportvirksomhet av melkeprodukter er begrenset i Canada. 
Panelavgjørelser i WTO har innskrenket handlingsrommet kraftig fra hva det var tidligere. 
Melkeprisen er høy i Canada, og det gjør eksport uten nedskriving av prisen omtrent umulig. 
En canadisk meierisektor med ambisjoner om vekst skulle gjerne sett at de hadde mulighet til 
å eksportere. På den andre siden sikrer dagens system dem forholdsvis liten konkurranse i et 
rimelig lukrativt hjemmemarked, og det er ikke sikkert at meieriselskapene vil ofre dette for å 
få økte eksportmuligheter. 
 
En annen hovedpilar i melkepolitikksystemet er prisutjevningsordningene, og her kan det 
også komme et visst press for endringer av systemet. Det er fortsatt en østlig (P5) og vestlig 
utjevningsordning (P4). Produsentene i øst og vest har ikke lyktes å komme til enighet om en 
felles prisutjevningsordning. I en tid hvor makten innen næringsmiddelindustri og 
detaljhandel samles på stadig færre hender vil canadiske melkebønder trolig være i en bedre 
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forhandlingsposisjon desto mer samlet de opptrer. En felles utjevningsordning vil definitivt 
være et signal i så måte. 
 
Markedskonsentrasjonen blant aktørene innen næringsmiddelindustrien og detaljhandelen har 
hittil ikke vært nok til å få melkebøndene i vest og øst til å samordne utjevningspolitikken i en 
og samme ordning. En ny WTO-avtale kan imidlertid gi fortgang til forhandlinger om 
fusjonering av østlig og vestlig utjevningsordning. Hvis det blir en ny landbruksavtale i WTO 
vil dagens risikovurdering til melkebøndene nødvendigvis bli tatt opp til ny vurdering. Et 
spørsmål som vil bli reist er om sikkerhetsnettet i form av regionale prisutjevningsordninger 
vil være godt nok for den canadiske melkebonden. Sannsynligheten for at debatten om én 
felles utjevningsordning vil starte for alvor er stor, og hvis så skjer, vil utfallet av disse 
diskusjonene trolig være mer åpen enn på lenge.     
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