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Møte om: Kvotedrøftinger for melk 2020 

Tilstede: Fra Norges Bondelag: Bartnes, Huus 

Fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Hoff, Godli, Warlo 

Fra Tine SA: Haugen, Kjuus, Dalen, Ødegård 

Fra Landbruks- og matdepartementet: Forsell, Helgen, Bergset, 

Oftedal, Krekling 

Fra Landbruksdirektoratet: Eltun, Folland 

 

Dato: 18. november 2019 

Møteleder: Leif Forsell 

Kvotedrøftinger for 2020 

1. Kvotedrøftinger for kumelk 2020 

Tine SA (heretter Tine) redegjorde for leveransene av kumelk hittil i år sammenlignet 

med i fjor, samt prognosene for innveid melkemengde og behov i 2020. Tine viste til sitt 

innspill til kvotedrøftingene, og til at innveiingen av melk i 2019 ligger an til å bli 1 481 

mill. liter, tilsvarende aktørenes innmeldte kommersielle behov.   

 

Tine viste videre til de siste prognosene som anslår at det i 2020 kan forventes et 

mottak av kumelk på om lag 1 452 mill. liter gitt et forholdstall på 0,96. Aktørene har 

meldt inn et kommersielt behov på 1 465 mill. liter. Det jobbes med å øke bruken av 

norske fôrressurser og å gjøre melkeinngangen jevnere gjennom året.  

 

Med bakgrunn i overnevnte anbefalte Tine at forholdstallet for disponibel kvote i 2020 

settes til 0,96.  

 

Landbruksdirektoratet orienterte om arbeidet med å klargjøre den ekstraordinære 

omsetningsrunden i 2020, jf. protokollen av 16. oktober 2019 om nedskalering av 

melkeproduksjonen.  

 

Merknader fra jordbruksorganisasjonene og departementet 

Organisasjonene påpekte at de ønsker en satsing fra Tine på bruken av norske 

fôrressurser. Videre støttet organisasjonene Tines ønske om å sette forholdstallet til 

0,96 for 2020.  

 



Side 2 REFERAT FRA KVOTEDRØFTINGER 2020 

Landbruks- og matdepartementet orienterte om at forbindelse med oppfølgingen av 

protokollen om nedskalering av melkeproduksjonen, vil overproduksjonsavgiften økes 

moderat fra 1. januar 2020.  

 

Basert på markedsregulators forslag og diskusjonen i møtet, samt at jordbruksorganisa-

sjonene støttet markedsregulators råd, sluttet Landbruks- og matdepartementet seg til 

at forholdstallet for 2020 kan settes til 0,96. Det var enighet om å møtes i løpet av året 

dersom endringer i markedssituasjonen tilsier at det er behov for nye vurderinger. 

 

Konklusjon 

Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for 

kumelk til 0,96 for 2020, som foreslått av Tine og støttet av Norges Bondelag og Norsk 

Bonde- og Småbrukarlag. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket 

for kumelk videreføres på 900 000 liter. Partene er enige om å møtes dersom endringer 

i markedssituasjonen gjennom året tilsier at det er behov for en ny vurdering knyttet til 

forholdstallet.  

 

2. Kvotedrøftinger for geitemelk 2020 

Tine redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år og prognosene for behov i 

2020. I Tines innspill går det fram at forventet melkeinngang inneværende år er 19,8 

mill. liter. Det er angitt et kommersielt behov på 14,8 mill. liter. For 2020 er det 

prognosert en melkeleveranse på 19,6 mill. liter geitemelk. Det kommersielle behovet 

er anslått til 15,9 mill. liter, som følge av en satsing på eksport av hvit geitost. Den ikke-

kommersielle anvendelsen av geitemelk er prognosert å gå ned fra 5,2 mill. liter i 2019, 

til 3,1 mill. liter i 2020. Dette vil gå til produksjon av Frozen curd samt noe til fôr. 

 

Tine anbefalte at forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk reduseres til 0,93, 

samtidig som kvote solgt gjennom den statlige ordningen fortsatt inndras.  

 

Merknader fra jordbruksorganisasjonene og departementet 

Organisasjonene anbefalte å opprettholde dagens forholdstall på 0,94 for 2020, og 

henstiller Tine om å fortsette arbeidet med å øke den kommersielle anvendelsen av 

geitemelk.  

 

Landbruks- og matdepartementet merket seg Tines forslag om å redusere forholdstallet 

for geitemelk til 0,93, men i lys av organisasjonenes innspill fastsetter departementet 

forholdstallet for disponibel kvote på 0,94.  

 

Konklusjon 

Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for 

geitemelk til 0,94 i 2020, etter innspill fra jordbrukets organisasjoner. Forholdstallet for 

grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket videreføres på 900 000 liter geitemelk.  


