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Orientering om markedssituasjonen og prognoser for kvoteåret 2014           
Tine redegjorde for markedssituasjonen i inneværende år og prognosene for innveid 
melkemengde og behov i 2014. Tine anslo at de i kalenderåret 2014 kan forvente et 
mottak av kumelk på ca. 1 498 mill. liter, dersom dagens forholdstall for disponibel 
kvote videreføres. Tine anslo videre et melkebehov på 1 510 mill. liter. 

Tine orienterte videre om at fôrsituasjonen i hovedsak er god. På grunn av god tilgang 
på fett i 2013 og relativt store lager med smør, har de i 2014 redusert stimulansen til 
opprettholdelse av fettnivået i melken noe. Det vil ikke være behov for ytterligere å 
bygge opp lagrene i 2014. Kvoteoppfyllingsgraden er estimert til å bli 88,5 prosent i 
2014 mot 90,2 prosent i kvoteåret 2013. Nedgangen skyldes prognosert nedgang i 
dyretall og redusert økning av avdrått.    
 
Tine anbefalte at forholdstallet for disponibel kvote settes opp til 1,05 i 2014.  
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Vurdering                 
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støttet Tines anbefaling og 
tilrådde at forholdstallet for disponibel kvote for kumelk settes til 1,05 i 2014. 

Konklusjon                    
I Tines innspill til kvotedrøftingene er det prognosert et redusert behov for melk fra 
2013 til 2014 og en leveranse på nivå med 2013 fra mai 2014 og ut året. Videre er 
lagrene av smør og ost økt fra 2013 til 2014. På bakgrunn av en avveing mellom risikoen 
for overproduksjon og muligheten for tilstrekkelig produksjon, fastsetter Landbruks- og 
matdepartementet forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,03 for kvoteåret 
2014.  

Denne produksjonsmuligheten skal gjelde for alle melkeprodusenter, også for foretak 
med kvote over gjeldende kvotetak for enkeltprodusenter og samdrifter. Dette 
innebærer at kvotetakene for kvoteåret 2014 blir på 412 000 liter for enkeltbruk og 773 
000 liter for samdrifter. Foretak som har en høyere historisk leveringsrett, får i 
kvoteåret 2014 mulighet til å produsere inntil 3 % mer enn denne. 
 
Avtalepartene vil ta en statusgjennomgang av markedssituasjonen i løpet av mai/juni 
2014. 
 
Landbruks- og matdepartementet har etter høringsmøte med Norges Bondelag, Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag, Q-meierienes produsentlag og Tine SA i dag bestemt at 
starttidspunktet for kvoteåret for kumelk flyttes fra 1. mars til 1. januar. Departementet 
har videre bestemt at i overgangsåret 2014 gis nytt kvoteår virkning allerede fra 1. 
januar 20141.  
 

1 Se eget referat fra høringsmøte om flytting av starttidspunktet for kvoteåret for melk.  
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