
 

                                   
 

 

Referat 

 
Møte om: Kvotedrøftinger for 2016 

Tilstede: Fra Norges Bondelag: Per Skorge, Anders Huus 

Fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Olaf Godli, Johan Warlo  

Fra Tine SA: Trond Reierstad, Johnny Ødegård, Eivind Kjuus 

Fra Landbruks- og matdepartementet: Leif Forsell, Anne Marie Glosli, 

Viil Søyland, Arne Oftedal, Maria F. Krekling  

Fra Landbruksdirektoratet: Lars Folland, Ragna Eltun 

 

Dato: 18.11.2015 

Møteleder: Leif Forsell 

1. Kumelkproduksjon 

Tine SA (heretter Tine) redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år og 

prognosene for innveid melkemengde og behov i 2016. Tine anslo at det i 2016 kan 

forventes et mottak av kumelk på ca. 1 534 mill. liter, dersom dagens forholdstall for 

disponibel kvote på 1,03 videreføres. Tine anslo videre et melkebehov på 1 490 mill. liter.  

 

Tine orienterte om at fôrsituasjonen og -kvaliteten er god og at tørrstoffinnholdet i melka er 

høyt. Reguleringslagrene av smør, ost og pulver er ved utgangen av 2015 høyere enn ved 

utgangen av 2014. Melkebehovet i det nasjonale markedet er stabilt. Tine anbefalte at 

forholdstallet for disponibel kvote reduseres fra 1,03 i 2015 til 1,00 i 2016.  

 

Vurdering  

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støttet Tines anbefaling og tilrådde at 

forholdstallet for disponibel kvote for kumelk settes til 1,00 i 2016 og at 

overproduksjonsavgiften økes med 1 krone per liter.  

 

Faglagene og Landbruks- og matdepartementet (LMD) drøftet Tines forslag om at kvote 

som selges gjennom den statlige omsetningsordningen ikke bør videreselges i 2016, og er 

enige om at dette følges opp i jordbruksoppgjøret i 2016.   

 

LMD vil vurdere innspillet om å øke overproduksjonsavgiften, noe som eventuelt vil 

medføre endring i forskrift.  

 

Konklusjon 

Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 

1,00 i 2016. Forholdstallet for grunnkvote fastsettes til 1,00. 

 



Dette innebærer at produksjonstaket for kvoteåret 2016 er 900 000 liter. Foretak som har 

høyere historisk leveringsrett på kumelk, får videreført denne.  

 

Avtalepartene og Tine vil ta en statusgjennomgang av markedssituasjonen i løpet av våren 

2016. 

2. Geitemelkproduksjon 

Tine redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år og prognosene for innveid 

melkemengde og behov i 2016. Tine anslo at de i 2016 forventer et mottak av geitemelk på 

ca. 19,5 mill. liter, med et forholdstall for disponibel kvote på 0,96. Tine anslo videre et 

melkebehov på 17,8 mill. liter. Dette gir et prognosert overskudd av geitemelk i 2016 på 1,7 

mill. liter.  

 

Tine orienterte om at de vil jobbe videre for å øke salget av geitemelkprodukter.  

 

Tine anbefalte at forholdstallet for disponibel kvote settes til 0,96 i 2016, samt at kvoter 

solgt til staten i 2016, ikke selges ut igjen.  

 

Vurdering 

Norges Bondelag støttet Tines anbefaling og tilrådde at forholdstallet for disponibel kvote 

for geitemelk settes til 0,96 i 2016. Norsk Bonde- og Småbrukarlag gikk inn for at 

forholdstallet på disponibel kvote for geitemelk videreføres på 0,97 i 2016.  

 

Faglagene og LMD drøftet Tines forslag om at kvote som selges gjennom den statlige 

omsetningsordningen ikke bør videreselges i 2016, og er enige om at dette følges opp i 

jordbruksoppgjøret i 2016.   

 

Konklusjon 

Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk 

til 0,97 i 2016. Forholdstallet for grunnkvote fastsettes til 1,00.  

 

 

 


