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Møte om: Kvotedrøftinger for geitemelk for kvoteåret 2013 
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Fra Tine SA: Johnny Ødegård, Roald Nes 
Fra Landbruks- og matdepartementet: Leif Forsell, Anne Marie Glosli,  
Viil Søyland, Arne Oftedal, Nils Øyvind Bergset og Guro Dæhlen 
Fra Statens landbruksforvaltning: Ragnhild Kongsvoll 
 

Dato: 29.11.2012 

Møteleder: Leif Forsell 

1. Orientering om markedssituasjonen og prognoser for kvoteåret 2013 

Tine redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år og prognosene for innveid 
melkemengde og behov i 2013. Tine anslo at de i 2013 kan forvente et mottak av 
geitemelk på ca. 19,2 mill. liter, dersom dagens regelverk videreføres. Tine anslo videre 
et melkebehov på 16,8 mill. liter. Dette gir et prognosert overskudd på geitemelk i 2013 
på 2,4 mill. liter.  
 
Tine orienterte videre om at de i sin strategi for utviklingsprosjekter signaliserer et økt 
behov for geitemelk med lønnsom anvendelse, med en mulig økning på 1,0-1,5 mill liter 
utover dagens behov om 2-3 år. Det pågår også et arbeid for å kartlegge muligheten for 
å øke andelen av geitemelk i G-35.  
 
Ut fra at prognosene for innveid geitemelk er ca. 19,2 mill. liter, anbefalte Tine at 
forholdstallet for disponibel kvote settes til 0,98 i 2013. Videre signaliserte Tine at det i 
de kommende jordbruksforhandlinger bør vurderes om kvote som selges til staten 
gjennom omsetningsordningen i 2013, skal videreselges. Tine pekte også på at det bør 
vurderes om det fortsatt skal være mulig å konvertere kvote fra ku- til geitemelk.  
 

2. Vurdering 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag tilrådde at forholdstallet for 
disponibel kvote for geitemelk settes til 0,98 i 2013.  
 
Landbruks- og matdepartementet viste til at jordbruket iht. jordbruksavtalen selv bærer 
det økonomiske ansvaret for kostnader knyttet til regulering av overskudd, og at 
departementet derfor legger stor vekt på den enstemmige tilrådingen fra faglagene. 
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Faglagene og LMD uttrykte bekymring for den prognoserte overskuddssituasjonen for 
geitemelk og det lave salget av geitemelksprodukter. De understrekte videre 
betydningen av at Tine fortsatt jobber aktivt for å øke avsetningen av geitemelks-
produkter.  
 
Faglagene og LMD drøftet også Tines forslag om at kvote som selges gjennom den 
statlige omsetningsordningen ikke bør videreselges og forslag om å vurdere ordningen 
med konvertering. Andre spørsmål knyttet til geitemelksproduksjonen ble også 
diskutert.  LMD og faglagene vil følge utviklingen framover mot jordbruksoppgjøret 
2013. 
 

3. Konklusjon 

Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for 
geitemelk til 0,98 i 2013. 
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