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Møte om: Kvotedrøftinger for kumelk for kvoteåret 2013/2014 

Tilstede: Fra Norges Bondelag: Nils Bjørke, og Mina Mjærum Johansen 

Fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Merete Furuberg, Olaf Godli og 

Einar Meisfjord  

Fra Tine SA: Trond Reierstad, Bjørn Strøm, Johnny Ødegård og Knut 

Frode Lid 

Fra Landbruks- og matdepartementet: Leif Forsell, Viil Søyland, Arne 

Oftedal, Nils Øyvind Bergset og Guro Dæhlen 

Fra Statens landbruksforvaltning: Ragnhild Kongsvoll og Lars Folland 

 

Dato: 23.01.2013 

Møteleder: Leif Forsell 

 

1. Orientering om markedssituasjonen og prognoser for kvoteåret 

2013/2014 

Tine redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år, prognosene for innveid 

melkemengde og behov i kvoteåret 2013/2014. Tine fremholder at fettinnholdet i 

leverandørmelken trolig vil øke i 2013 i forhold til hva det har vært i de to foregående år 

(4,09 i 2011 og 4,11 i 2012), pga. fôravlingen i 2012, økt fettbetaling, endringer i kraftfôr-

sammensetning og økt oppmerksomheten rundt situasjonen. Tine legger til grunn at et 

melkevolum på ca. 1 530 mill liter og et forventet fettinnhold på 4,19 %, forventes å 

dekke behovet for  råvarer til melk- og meieriprodukter. Tine legger med dette opp til å 

dekke etterspørselen etter smør i det norske markedet. Samtidig varsler Tine at dersom 

prognosene ikke slår til, kan det bli aktuelt å be om administrative tollnedsettelser for 

smør i løpet av året. En økt fettprosent, gir behov for færre liter melk for å kunne 

produsere de fettholdige varene.  

 

Dersom den disponible kvoten reduseres gjennom senket forholdstall er det grunn til å 

forvente at kvoteoppfyllingen vil øke. Tine vurderer en kvoteoppfylling på 91 % som 

realistisk ut fra “farten” i melkeproduksjonen som forventes i 1. halvår 2013. Ved et 

behov for 1 530 mill liter og en antatt kvoteoppfyllingsgrad på 91 %, foreslår Tine at 

forholdstallet for disponibel kvote settes til 1,03.  
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2. Vurdering 

Usikkerheten rundt markedssituasjonen, fettprosenten og kvoteoppfyllingsgraden ble 

diskutert. Norges Bondelag støttet Tines forslag om et forholdstall for disponibel kvote 

på 1,03. De mente videre at denne produksjonsmuligheten skal gjelde for alle, også 

foretak med kvote over produksjonstak. Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslo å sette 

forholdstallet for disponibel kvote til 1,02, og fordele ytterligere 1 % av kvoten som 

disponibel kvote likt på alle produsenter med kvoter under 100 000 liter. Dette tilsvarer 

ca. 17 mill. liter og utgjør ca. ca. 4 000 liter til hver av de 4 200 foretakene under 100 000 

liter. Sekundært støttet Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tines forslag. 

 

3. Konklusjon 

Behovet for melk i kvoteåret 2013/2014, er det samme som det som blir produsert i 

inneværende kvoteår, 1 530 mill. liter. Gitt en kvoteoppfyllingsgrad på 91 % og en 

fettprosent på 4,19 %, forventes det at et forholdstall på 1,03, vil dekke dette behovet. 

Total produksjon forventes med dette å bli like stor i kvoteåret 2013/2014 som i 

2012/2013.  

 

Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote til 1,03 

for kvoteåret 2013/2014.  

 

Det legges det til rette for at denne produksjonsmuligheten skal gjelde for alle melke-

produsenter, også for foretak med kvote over produksjonstak. Dette innebærer at 

produksjonstakene for kvoteåret 2013/2014 blir på 412 000 liter for enkeltbruk og 

773 000 liter for samdrifter, som for kvoteåret 2012/2013. Foretak som har en høyere 

historisk leveringsrett, får i kvoteåret 2013/2014 mulighet til å produsere inntil 3 % mer 

enn denne.   

 

Avtalepartene vil ta en statusgjennomgang av markedssituasjonen i løpet av juni 2013. 


