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Ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk 2018
Tine SA (heretter Tine) redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år,
prognosene for innveid melkemengde og behov i 2018 og sine vurderinger knyttet til
etterspørsel og lagerbehov. Tine viste til de siste prognosene som anslår at det i 2018
kan forventes et mottak av kumelk på om lag 1 490 mill. liter dersom dagens forholdstall for disponibel kvote på 0,98 videreføres. Etter at prognosen ble utarbeidet, har
været økt usikkerheten knyttet til fôrsituasjonen.
Tine anslo videre et melkebehov, basert på forventet salg og behov for lager av ost og
smør, på om lag 1 503 mill. liter melk.
På bakgrunn i overnevnte anbefalte Tine at forholdstallet for disponibel kvote settes til
0,99 for 2018.
Merknader fra jordbruksorganisasjonene og departementet
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag pekte på at melkeproduksjonen i
løpet av noen år trolig må reduseres. Organisasjonene uttrykte bekymring for fôrproduksjon i inneværende år, og manglende lager av fôr fra forrige sesong. Etter en
samlet vurdering støtter Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tines
ønske om å heve forholdstallet til 0,99 for 2018.

Side 1

Basert på råd fra faglagene og diskusjonen i møtet, slutter Landbruks- og
matdepartementet seg til jordbruksorganisasjonenes vurderinger, og er enig i at
forholdstallet kan økes fra 0,98 til 0,99 for 2018.
Konklusjon
Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for
kumelk til 0,99 for 2018. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket
beholdes på 900 000 liter kumelk.
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