Protokoll fra møte mellom Staten og Norges Bondelag og Norsk
Bonde- og Småbrukarlag 12. november 2003 vedrørende
endringer i markedsordningen for melk f.o.m. 01.01.2004

Tilstede:
Fra Staten: Almar Sagelvmo, Helge Aske, Anders Ragnvald Nordlund, Håvard Gulliksen,
Haavard Elstrand, Lars Folland
Fra Norges Bondelag: Bjarne Undheim, Harald Milli,
Fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Geir Grosberg, Olaf Godli, Dag Fossen

1. Partene er enige om at målprisen på ku- og geitmelk f.o.m. 1. januar 2004 settes til 3,75 kr
pr. liter melk som råvare. Jordbruksavtalens målprisbestemmelser for melk f.o.m. 1.
januar 2004 fastsettes i henhold til vedlegg.
2. Partene legger til grunn at de satser for tilskudd og avgifter i prisutjevningsordningen som
skal fastsettes fra 1. januar 2004 skal baseres på en videreføring av eksisterende
prisdifferensiering mellom de ulike prisgruppene.

Vedlegg

Jordbruksavtalens prisbestemmelser for melk (avtalens kap. 2.1) gjeldende f.o.m. 1.
januar 2004

Produkt
Ku-/geitmelk

Representantvare
Melk som oppfyller kravspesifikasjon for
rå melk i forskrift om markedsregulators
forsyningsplikt innenfor melkesektoren § 2,
jf. vedlegg.

Målpris
3,75 kr/l melk

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 Landbruksdepartementet etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Tilskudd og avgifter fastsettes av Statens landbruksforvaltning som forskrift med hjemmel i
prisutjevningsforskriften. Fastsettelsen skjer på grunnlag av avtalepartenes føringer og etter
høring av berørte parter.
Dersom det av hensyn til likviditeten i prisutjevningsordningen er nødvendig å redusere
tilskudd/øke avgifter 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.

KRAVSPESIFIKASJON FOR KU/GEITMELK

DEFINISJON/BESKRIVELSE:
Representantvare ved omsetning av melk er gårdstankbilmelk som er en
innsamling av rå ku- eller geitemelk fra flere leverandører. Melken skal ha en
hvitaktig farge uten fnokker eller fremmedpartikler av betydning, og den skal
ha en normal artstypisk lukt og smak.
SAMMENSETNING:
Kumelk
Geitmelk

Fett
Protein
Tørrstoff

Minimum (%)
3,7
2,9
9,9

Maksimum (%)
4,1
3,3
11,5

KRAV MHT. OPPBEVARING OG ANVENDELSE
Forskrift 1995-06-30 nr 636 om produksjon og frambud av rå melk,
varmebehandlet melk og melkebaserte produkter m.v. legges til grunn
OPPBEVARING/TRANSPORT:
Under transport og ved ankomst til meierianlegg skal temperaturen i melken
ikke overstiger 10o C.
TRANSPORTEMBALLASJE
Transporteres i tankbil/tankvogntog.
MERKING
Med leveransen skal det være en følgeseddel med nødvendige
opplysninger om varen. Følgeseddel skal oppbevares hos mottaker minst ett år.
KVALITETSEGENSKAPER
FYSISKE
Mengde
Temperatur
Forurensing
Fremmedpartikler
MIKROBIOLOGISKE
Bac. cereus
antall pr. ml
Totalkim
antall pr. ml

Norm
som dekl
<= 10° C
Ikke påvist
Ikke påvist
>
100
> 300.000

SPESIELLE KRAV
Antibiotika kumelk:
SNAP-Test, alt. Delvotest SP
Antibiotika geitemelk:
Betta-Star, SNAP-Test, alt. Delvotest SP
LUKT-SMAK
Utseende poeng
Lukt-smak poeng

Ikke påvist
Ikke påvist

>= 4,0
>= 4,0

