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Møte om: Ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk august 2018 

Tilstede: Fra Norges Bondelag: Bartnes, Skorge, Huus, Nøkleby 
Fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Furuberg, Godli, Warlo 
Fra Tine SA: Dolmseth, Refsholt, Ødegård  
Fra Landbruks- og matdepartementet: Forsell, Glosli, Søyland, Bergset, 
Klægstad, Krekling 
Fra Landbruksdirektoratet: Eltun, Flugund, Folland 
 

Dato: 22.8.2018 

Møteleder: Leif Forsell 

Ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk august 2018 

Tine SA (heretter Tine) redegjorde for leveransene av kumelk hittil i år sammenlignet 
med i fjor, samt prognosene for innveid melkemengde og behov resten av 2018 og 2019. 
Tine viste til tørkesituasjonen i jordbruket, og den krevende fôrsituasjonen i flere deler 
av landet, og uttrykte bekymring for leveransene i 2019 dersom dette fører til stor 
nedslakting.  
 
Tine viste til de siste prognosene som anslår at det i 2018 kan forventes et mottak av 
kumelk på i området 1 483–1 488 mill. liter dersom forholdstallet på 0,99 videreføres. 
Tallene er usikre og vil avhenge av tilgang på grovfôr og utvikling i avdrått og slakting.  
 
Tine har lagt til grunn uendret behov for kumelk i industrien inneværende år, 1 503 
mill. liter. 
 
Med bakgrunn i overnevnte anbefalte Tine at forholdstallet for disponibel kvote i 2018 
heves med 5 prosentpoeng til 1,04.  
 
Landbruksdirektoratet orienterte om disponible kvoter for 2018, status for omsetning av 
kumelkkvoter og eventuelle konsekvenser for fondet for omsetningsavgift for melk ved 
økt forholdstall.  
 
Merknader fra jordbruksorganisasjonene og departementet 
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag uttrykte bekymring for fôr-
situasjonen og de langsiktige konsekvensene av økt slakting. Organisasjonene støttet 
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Tines ønske om å heve forholdstallet til 1,04 for 2018. Organisasjonene mente at taket 
på 900 000 liter bør heves tilsvarende, dvs. til 936 000 liter.  
 
Landbruks- og matdepartementet stilte seg noe spørrende til behovet for en så kraftig 
økning i forholdstallet på dette tidspunktet, siden Tines prognoser for melkeleveranse i 
2018 ikke viser en tydelig nedgang. På den andre siden pekte departementet på at det 
kunne vært et alternativ å oppheve forholdstallet for resten av 2018, istedenfor å øke det 
til 1,04. 
 
Basert på markedsregulators forslag og diskusjonen i møtet, samt at jordbruks-
organisasjonene støttet markedsregulators råd, sluttet Landbruks- og matdeparte-
mentet seg til at forholdstallet kunne økes fra 0,99 til 1,04 for 2018 og kvotetaket for 
kumelk heves til 936 000 liter.  
 
Konklusjon 
Landbruks- og matdepartementet fastsetter forholdstallet for disponibel kvote for 
kumelk til 1,04 for 2018. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for 
kumelk heves til 936 000 liter. 
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