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1.

Kumelkproduksjon

Tine SA (heretter Tine) redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år og
prognosene for innveid melkemengde og behov i 2017. Tine anslo at det i 2017 kunne
forventes et mottak av kumelk på ca. 1 522 mill. liter, dersom dagens forholdstall for
disponibel kvote på 1,00 ble videreført. Tine anslo videre et melkebehov, basert på
forventet salg og behov for lagernedbygging, på 1 495 mill. liter melk.
Tine orienterte om at leveransene av kumelk de senere årene har vært større enn
behovet. TINE har håndtert dette med bl.a. oppbygging av lager. Det er ikke rom for
ytterligere oppbygning av lagrene, særlig gjelder dette ost og smør. Det er ønskelig
med en reduksjon i lagrene. Salget av norske meierivarer i det innenlandske markedet
er totalt sett stabilt. Tine anbefalte at forholdstallet for disponibel kvote settes til 0,98 for
2017, i kombinasjon med heving av overproduksjonsavgiften. Det bør også jobbes
videre med tilbakeholdelse av kvote solgt gjennom den statlige ordningen for senere år.
Direktoratet orienterte om kjøp- og salgsrunden høsten 2016 og om bruken av kumelk
og fløte inn i prisutjevningsordningen for melk.
Merknader fra jordbruksorganisasjonene og departementet
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mente at Tines forslag var godt
begrunnet og at det er avgjørende å skape balanse i melkemarkedet for å sikre
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prisuttak. Faglagene støttet derfor Tines anbefaling og tilrådde at forholdstallet for
disponibel kvote for kumelk settes til 0,98 i 2017.
Landbruks- og matdepartementet redegjorde for at det var problematisk å sette
forholdstallet for kumelk under 1,00. Særlig påpekte departementet at Norges Bondelag
tidligere i år ikke ville inndra kvote solgt til staten (drøyt 5 mill. liter) med ordinær
finansiering over omsetningsavgiften. Det ble videre vist til at jordbruksavtalepartene
over tid har stimulert til økt interesse for melkeproduksjon, bla. gjennom økt melkepris.
Samtidig har ikke Tine klart å øke salget i tråd med uttrykte forventninger.
Faglagene argumenterte for at det vil forverre situasjonen fremover dersom det ikke
gjøres reduksjon i forholdstallet nå. Det ble videre vist at kostnaden for jordbruket ved
å regulere bort produsert melk er større enn ikke å produsere tilsvarende
melkemengde og at fleksibiliteten i kvoteordningen har bidratt til økt kvoteoppfylling.
Det ble vist til at statsråden har fått ett entydig råd fra et samlet jordbruk, om å sette
forholdstallet ned i samsvar med Tines forslag.
Departementet ba deretter om en pause for å vurdere forslaget.
Konklusjon
Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for
kumelk til 0,98 for 2017. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket
beholdes på 900 000 liter kumelk.

2.

Geitemelkproduksjon

Tine redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år og prognosene for innveid
melkemengde og behov i 2017. Tine anslo at de i 2017 forventer et mottak av geitemelk
på ca. 20,5 mill. liter, med et forholdstall for disponibel kvote på 0,97. Tine anbefalte
forholdstall for disponibel kvote for geitemelk på 0,96, fortsatt tilbakeholdelse av kvote
solgt gjennom den statlige ordningen samt økt overproduksjonsavgift.
Direktoratet orienterte om kjøp- og salgsrunden høsten 2016 og om bruken av
geitemelk inn i prisutjevningsordningen for melk.
Merknader fra jordbruksorganisasjonene og departementet
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mente Tines forslag er godt
begrunnet og støttet derfor anbefalingen om et forholdstall for disponibel kvote for
geitemelk på 0,96 for 2017.

Konklusjon
Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for
geitemelk til 0,96 i 2017. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket
beholdes på 900 000 liter geitemelk.
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