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Møte om: Kvotedrøftinger for melk 2022 

Tilstede: Fra Norges Bondelag: Gimming, Hjørnegård, Huus 

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

Fra Tine SA: Haugen, Ødegård, Kjuus 

Fra Landbruks- og matdepartementet: Søyland, Bergset, Simonhjell, 

Oftedal, Krekling 

Fra Landbruksdirektoratet: Dynna, Eltun 

 

Dato: 3. desember 2021 

Møteleder: Søyland 

Kvotedrøftinger for 2022 

1. Kvotedrøftinger for kumelk 2022 

Tine SA (heretter Tine) redegjorde for kumelkleveransene i inneværende år samt 

prognosene for leveranser og behov kommende kvoteår, jf. innspill sendt deltakerne i 

kvotedrøftingene 26. november 2021. Med utgangspunkt i risikovurdering, en betydelig 

økning i kvoteoppfyllingsgraden og et fettinnhold på 4,40 pst. har Tine beregnet et 

råstoffbehov på 1 470 mill. liter kumelk.  

 

Tine la vekt på at det er usikkerhet både på tilførsels- og etterspørselssiden, men hadde 

etter en samlet vurdering landet på en anbefaling på et forholdstall på 0,98 for 2022.  

 

Merknader fra jordbruksorganisasjonene og departementet 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag påpekte usikkerheten knyttet til 

Tines prognosering, både på tilførsels- og etterspørselssiden. De pekte også på 

usikkerhet og kostnadsvekst for melkeprodusentene. Det er vanskelig for næringa 

dersom det blir for store svingninger i forholdstallet fra år til år og gjennom året. I 

tillegg stilte jordbrukets organisasjoner spørsmål ved at Tine har lagt opp til en 

lagernedbygging samtidig som produksjonen skal tas kraftig ned.  

 

Norges Bondelag anbefalte å sette forholdstallet for kumelk til 0,99 for 2022.  

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag anbefalte å sette forholdstallet for kumelk til 1,00 for 

2022. 

 



Side 2 REFERAT FRA KVOTEDRØFTINGER 2022 

Landbruks- og matdepartementet understreket at markedsregulators anbefalinger 

vektlegges tungt, og ba om en vurdering fra Tine om rådene fra jordbrukets 

organisasjoner. På grunnlag av usikkerhet knyttet til behov for lagernedbygging og 

hensynet til å unngå for store svingninger i forholdstall fra år til år, responderte Tine at 

et forholdstall på 0,99 er håndterbart og at de kan stille seg bak dette.  

 

Konklusjon 

Basert på markedsregulators respons på jordbruksorganisasjonenes råd, fastsetter 

Landbruks- og matdepartementet forholdstallet for kumelk for 2022 til 0,99. 

Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket for kumelk settes til 900 000 

liter. Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag ber om at de holdes oppdatert om markedssituasjonen for melk gjennom 

året av markedsregulator.  

 

2. Kvotedrøftinger for geitemelk 2022 

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

kommende kvoteår. For 2022 er det prognosert en melkeleveranse på 17,7 mill. liter 

geitemelk. Det kommersielle behovet er anslått til 12,5 mill. liter melk, og eksporten av 

Frozen Curd er anslått til 5,2 mill. liter. I tillegg har Tine beregnet at 1,2 mill. liter 

geitemelk vil gå til fôr, til en kostnad på om lag 7 mill. kroner. Tine orienterte også om 

utfordringer knyttet til den geografiske fordelingen av geitemelkproduksjon.  

 

Tine vurderer at markedet for innenlandsk salg er svakt økende, og anbefalte derfor at 

forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk heves fra 0,94 til 0,95. Videre anbefalte 

Tine at avtalepartene fortsetter å trekke inn kvote solgt til staten.   

 

Merknader fra jordbruksorganisasjonene og departementet 

Jordbrukets organisasjoner stiller seg bak Tines vurderinger, og anbefalte å følge 

markedsregulators anbefaling om å heve forholdstallet for 2022 til 0,95.  

 

Både jordbrukets organisasjoner og Landbruks- og matdepartementet henstilte videre 

Tine om å forsterke arbeidet med å øke den kommersielle anvendelsen av geitemelk. 

 

Konklusjon 

Basert på markedsregulators gjennomgang i møtet og anbefalingene fra jordbrukets 

organisasjoner, fastsetter Landbruks- og matdepartementet forholdstallet for disponibel 

kvote for geitemelk for 2022 til 0,95. Forholdstallet for grunnkvote beholdes på 1,00. 

Kvotetaket videreføres på 900 000 liter geitemelk.  


