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Møte om: Kvotedrøftinger for melk 2021 

Tilstede: Fra Norges Bondelag: Bartnes, Huus 
Fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Hoff, Godli, Warlo 
Fra Tine SA: Haugen, Kjuus, Ødegård 
Fra Landbruks- og matdepartementet: Søyland, Bergset, Oftedal, 
Krekling 
Fra Landbruksdirektoratet: Sandlund, Folland 
 

Dato: 7. desember 2020 

Møteleder: Søyland 

Kvotedrøftinger for 2021 

1. Kvotedrøftinger for kumelk 2021 

Tine SA (heretter Tine) redegjorde for kumelkleveransene i inneværende år samt 
prognosene for leveranser og behov kommende kvoteår, jf. innspill sendt deltakerne i 
kvotedrøftingene 2. desember 2020.  
 
2020 har vært et krevende år. Inngangen til året var preget av forventninger om 
redusert markedsbehov og kutt i eksport, og forholdstallet for 2020 ble satt til 0,96. 
Koronapandemien medførte sterkt redusert grensehandel samt endrede måltidsvaner, 
noe som økte etterspørselen betraktelig. I løpet av kvoteåret har forholdstallet for 2020 
blitt hevet med 9 prosentpoeng.  
 
Tine viste til innmeldt behov fra aktørene i markedet samt de siste tilførselsprognosene, 
og anslår at det i 2021 vil være et råstoffbehov på 1 540 mill. liter melk. I møtet presen-
terte Tine oppdaterte tilførselsprognoser, som viste at gitt et forholdstall på 1,07 vil 
melkeinngangen kunne bli 1 537 mill. liter gitt en kvotefyllingsgrad på 91 pst. Det er 
noe større usikkerhet enn vanlig knyttet til anslagene som følge av effektene av 
koronanedstengningen.  
 
Tine påpekte videre at det ikke er lagt opp til bruk av norsk melk til produksjon av 
Jarlsberg til eksport i 2021 som følge av at anlegget i Irland er i rute.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte anbefalte Tine at forholdstallet for disponibel kvote i 2021 
settes til 1,07.  
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Merknader fra jordbruksorganisasjonene og departementet 
Organisasjonene var enige i den usikkerheten som Tine viser til i sin anbefaling, og 
påpekte at forutsigbarhet var svært viktig for produsentene. Både Norges Bondelag og 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag støttet Tines anbefaling om å sette forholdstallet til 1,07 
for 2021. 
 
Landbruks- og matdepartementet viste også til de store endringene i markeds-
situasjonen som koronapandemien har medført i 2020 og utfordringene med å 
prognosere behovet for 2021. Basert på markedsregulators forslag og diskusjonen i 
møtet, samt at jordbruksorganisasjonene støttet markedsregulators råd, signaliserte 
Landbruks- og matdepartementet at forholdstallet for 2021 fastsettes til 1,07.  
 
Videre viste Landbruks- og matdepartementet til Tines formulering om å vurdere 
eventuelle justeringer i overproduksjonsavgiften. Departementet tar Tines anbefaling 
med seg til vurderingen av overproduksjons- og omsetningsavgiftene for 2021. 
Eventuelle endringer vil sendes på høring med kort frist.  
 
Konklusjon 
Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for 
kumelk til 1,07 for 2021, som foreslått av markedsregulator Tine og støttet av Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Forholdstallet for grunnkvote beholdes 
på 1,00. Kvotetaket for kumelk settes til 963 000 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 2021 

Tine redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år og prognosene for behov i 
kommende kvoteår. For 2021 er det prognosert en melkeleveranse på 19,9 mill. liter 
geitemelk. Det kommersielle behovet, dvs. brunost, hvitost, kremost, muggost, konsum 
og småskala, er anslått til 12,9 mill. liter melk. Den ikke-kommersielle anvendelsen av 
geitemelk er prognosert til 7,0 mill. liter i 2021, der 5,3 mill. liter melk vil gå til 
produksjon og eksport av Frozen Curd og 1,7 mill. liter vil gå til fôr.  
 
Tine anbefalte at forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk videreføres på 0,94, 
samtidig som kvote solgt gjennom den statlige ordningen fortsatt inndras.  
 
Merknader fra jordbruksorganisasjonene og departementet 
Norges Bondelag vektla Tines vurdering om at økt forholdstall ville medføre økt 
produksjon til fôr, finansiert med økt omsetningsavgift. Norges Bondelag og Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag anbefalte å opprettholde dagens forholdstall på 0,94 for 2020, 
men henstilte Tine om å forsterke arbeidet med å øke den kommersielle anvendelsen 
av geitemelk.  
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Basert på markedsregulators anbefaling og at jordbruksorganisasjonenes støttet dette, 
sluttet Landbruks- og matdepartementet seg til at forholdstallet for disponibel kvote for 
geitemelk for 2021 videreføres på 0,94.  
 
Konklusjon 
Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for 
geitemelk til 0,94 i 2020, som foreslått av markedsregulator Tine og støttet av Norges 
Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Forholdstallet for grunnkvote beholdes 
på 1,00. Kvotetaket videreføres på 900 000 liter geitemelk.  
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