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Orientering om flytting av starttidspunktet for kvoteåret for kumelk 
Landbruks- og matdepartementet (LMD) orienterte:  
I jordbruksoppgjøret for 2006 ble det besluttet å flytte starttidspunktet for kvoteåret for 
kumelk fra 1. januar til 1. mars etter ønske fra Tine som markedsregulator. Under 
jordbruksoppgjøret for 2013 ble partene enige om å gi Statens landbruksforvaltning 
(SLF) i oppdrag å vurdere fordeler og ulemper med at kvoteåret for kumelk løper fra 1. 
mars til 28. februar, i forhold til at kvoteåret følger kalenderåret. 
 
SLF anbefaler i sin analyse å flytte starttidspunktet for kvoteåret for kumelk tilbake til 1. 
januar. Hovedargumentet er at et sammenfallende kvoteår og kalenderår vil innebære 
en betydelig forenkling for melkeprodusenter og forvaltning, og at Tine nå har IT-
system som muliggjør en større grad av produksjonsplanlegging og detaljering.  
 
LMD foreslår at starttidspunktet for kvoteåret for kumelk flyttes fra 1. mars til 1. januar.   
 
SLF har skissert flere alternativer for overgangsåret. LMD har beskrevet to mulige 
løsninger i høringsbrevet. LMD foreslår at i overgangsåret får nytt kvoteår virkning 
allerede fra 1. januar 2014. Dette vil bety at januar og februar 2014 teller med i begge 
kvoteårene. Det ble foreslått ikke å beregne overproduksjonsavgift per 1. mars 2014, for 
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å unngå at melk produsert i januar og februar teller med i beregning av 
overproduksjonsavgift for to kvoteår. For produsenter som har solgt eller leid ut deler 
av kvoten sin for kvoteåret 2014 foreslår LMD å ikke telle med produksjonen i januar og 
februar 2014 inn i neste kvoteår. Det betyr at de om lag 350 produsentene får mulighet 
til å produsere hele den disponible kvoten fra 1. mars t.o.m. 31. desember 2014. 
 
Det vises for øvrig til notat fra Statens landbruksforvaltning av 29.11.13 og høringsbrev 
fra LMD om flytting av kvoteår av 24.01.14. 
 
Vurdering 
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Q-Meierienes produsentlag 
støttet departementets forslag om å flytte starttidspunktet for kvoteåret for kumelk til 1. 
januar, gitt at Tine klarer å håndtere produksjonsutfordringene i november og 
desember og forsyne markedet med de mjølkeprodukter markedet etterspør uten at 
store kostnader blir belastet bøndene. 
 
Videre ble valg av overgangsordning drøftet. Norges Bondelag, Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag, Tine og Q-Meierienes produsentlag mente at overproduksjonsavgiften 
må bli krevd inn både for kvoteåret 2013/2014 og for kvoteåret 2014. Dette da 
kvoteordningen også i overgangsperioden må fremstå som forutsigbar, samt være 
rettferdig overfor de produsentene som har produsert innenfor kvoten sin. Landbruks- 
og matdepartementet foreslo et alternativ der det blir krevd inn overproduksjonsavgift 
for begge kvoteår, men der satsen for overproduksjonsavgift i kvoteåret 2014 blir satt 
ned til 10/12 av gjeldende sats på 3,20 kroner pr. liter. Høringsinstansene mente dette 
var en god ordning.  
 
Høringsinstansene støttet departementets forslag til overgangsordning for de som har 
solgt eller leid ut deler av kvoten sin for kvoteåret 2014.   
 
Konklusjon 
LMD orienterte om at de vil flytte starttidspunktet for kvoteåret for kumelk fra 1. mars 
til 1. januar.  
 
Kvoteåret 2013/2014 løper som normalt ut februar 2014, samtidig som kvoteåret 2014 
løper fra 1. januar 2014. Overproduksjonsavgiften for kvoteåret 2013/2014 vil bli 
innkrevd som normalt. Satsen for overproduksjonsavgift for kvoteåret 2014 blir satt til 
10/12 av nåværende sats på 3,20 kroner pr. liter. De melkeprodusentene som har solgt 
eller leid ut deler av kvoten sin for kvoteåret 2014 får produsere hele sin disponible 
kvote for kvoteåret 2014 fra 1. mars 2014 til 31. desember 2014.  
 
Forskrift om kvoteordningen for melk justeres i tråd med dette så raskt som mulig. 
 
Som følge av flyttingen av starttidspunktet for kvoteåret kan kvotebrevene fra SLF til 
melkebøndene bli sendt ut litt senere enn vanlig. 
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