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VEDR. FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM KVOTEORDNINGEN FOR
MELK.
Det vises til deres brev av 13.07.2006 med forslag til endringer i forskrift om
kvoteordningen for melk. Høringsfrist på forskriftsutkastet er satt til 25.08.2006.
TINE har følgende kommentarer til endringsforslagene.
1. Generelt.
Bakgrunn for endringene er å implementere i kvoteforskriftene de beslutninger som
ble vedtatt i årets jordbruksavtale. TINE har få kommentarer til det utarbeidede
forslaget, men vil understreke noen forhold.
2. Tiltak rettet mot kumelkproduksjonen i Finnmark.
I årets jordbruksavtale ble det gjort vedtak om å styrke kumelkproduksjonen i
Finnmark gjennom å avsette en kvoteramme på 1. mill liter øremerket for fylket.
TINE er enig måten inndragningen av dette bør skje på, men vil understreke at vi
forutsetter at denne kvoten omfordeles til kjøpere slik det er beskrevet i § 19 vedr.
fordeling av kvote mellom kjøpere ved statlig salg.
3. Kjøp av kvote til økologisk melkeproduksjon
Som omtalt i deres høringsbrev av 13.07.06 og utkast til forskriftsendring, skal
prioritering av kvotekjøp knyttet til økologisk melkeproduksjon skje etter en samlet
vurdering hvor det hensyntas muligheten for levering til meieri som kan omsette
melken som økologisk vare. TINE mener det må være et vilkår at de som får kjøpe
økologisk kvote, skal levere til meieri som mottar og omsetter økologiske produkter.
Videre må det også for kjøp av økologisk kvote skje etter § 19 vedr. fordeling av
kvote mellom kjøpere når det er statlig salg.
4. Avslutning.
TINE er tilfreds at det i årets jordbruksavtale ble vedtatt å flytte kvoteåret for
kumelk. Dette vil bidra til en gunstigere markedsdekning av ferske produkter ved
årsskiftet.
TINE konstaterer at endret kvoteår først vil gjelde fra mars 2008.
TINE ber om å bli trukket inn i drøftingene om hvorledes overgangen fra nåværende
kvoteår til endret kvoteår best kan gjennomføres. Dette har administrative og
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produsentmessig betydning. TINE stiller derfor gjerne opp på de drøftinger som er
antydet skal skje om dette i løpet av høsten.
Med hilsen
TINE BA
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Konserndirektør
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