
 

UTKAST TIL 

 

Prisbestemmelser for melk i jordbruksavtalen  
 
Det fastsettes følgende målpris: 
 
Produkt   Representantvare        Målpris  
Ku-/geitmelk  Melk som oppfyller kravspesifikasjon for  

rå melk, jf. forskrift om markedsregulators  
forsyningsplikt innenfor melkesektoren §2   [xxx] øre pr liter 

 
Prisgrunnlaget er engrosprisnoteringer oppnådd for melk av representantvare. Noteringssted er der 
melk som råvare passerer basismeieri definert i innfraktordningen. Prisnoteringen skal omfatte 
melk som foredles av TINE BA og melk som TINE BA selger uforedlet til andre. Øvre prisgrense 
er målprisen + 5 %. Gjennomsnittsprisen for året veies etter kvanta for de ukentlige 
prisnoteringene.  
 
TINE BA plikter som markedsregulator å foreta sin prissetting slik at en oppnår at det samlede 
prisuttak i markedet i avtaleåret ikke overstiger den fastsatte målprisen.  
 
For å sikre et prisuttak i markedet som gjør at jordbruksavtalens målpris kan realiseres, og sikre 
melkeprodusentene en mest mulig lik pris uavhengig av melkeanvendelse og geografisk 
lokalisering, fastsettes det tilskudd og avgifter for ulike produktgrupper og markeder, jf. 
omsetningsloven § 6. Forskrift om prisutjevningsordningen for melk gis av Landbruks-
departementet etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 
 
Dersom det av hensyn til likviditeten i prisutjevningsordningen er nødvendig å redusere 
tilskudd/øke avgifter og redusere tilskudd i løpet av året, kan Statens landbruksforvaltning gjøre 
det og samtidig pålegge markedsregulator å redusere prisuttaket tilsvarende. Grensen for det 
samlede prisuttak i avtaleperioden vil i slike tilfeller bli fastsatt lavere enn målpris. På bakgrunn 
av prognoser og forslag fra TINE BA skal Statens landbruksforvaltning fastsette en ny grense for 
det samlede prisuttaket. 
 
For å sikre at uavhengige meieriselskaper og TINEs egne meierier står overfor reelt sett samme 
pris på melk som råvare, forutsettes råvareomsetningen lagt til en egen enhet i TINE (TINE 
Råvare) med et klart administrativt og regnskapsmessig skille i forhold til TINEs øvrige 
virksomhet. Dette reguleres i en egen avtale mellom Statens landbruksforvaltning og TINE BA. 
Eventuelle brudd på denne avtalen skal forelegges for jordbruksavtalepartene for nærmere 
oppfølging.  
 
Konkrete saker vedrørende konkurransehemmende kryssprissubsidiering hører under 
konkurransemyndighetenes ansvarsområde og behandles av Konkurransetilsynet. 
 
 
 


