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Melkeleveransene i 2013 og prognosen for 2014.  

Leveransene av kumelk utgjorde i perioden januar til november i 2013 i alt 1 392,3 mill. 

liter kumelk, mot 1 393,2 mill. liter i 2012, dvs. 0,9 mill. liter mindre eller - 0,1 %.  

 

I forhold til den første prognose for leveransene av kumelk for 2013, har det frem til og 

med november 2013 blitt levert ca. 10 mill. liter mindre melk, og avviket i forhold til 

denne prognosen har vært de siste tre månedene. Senere prognoser har vist at det ville 

bli en nedgang på slutten av 2013 i forhold til 2012.  

 

Prognoseutvalget har i november beregnet at leveransene av kumelk fremover fortsatt 

vil gå ned i forhold til 2012, og for året 2013 er leveransene nå anslått til å bli 1 527 mill. 

liter, mens for kvoteåret 2013 (ut februar 2014) forventes at melkeleveransene kan bli 1 

516 mill. liter kumelk. Forskjellen skyldes vesentlig mer melk i januar/februar i 2013 enn 

hva som forventes i 2014. 

 

For kalenderåret og kvoteåret 2014 har Prognoseutvalget lagt til grunn samme 

forutsetninger som i 2013, dvs. et forholdstall på 1,03. For kalenderåret er det beregnet 

at melkevolumet vil bli 1 504 mill. liter og kvoteåret 1 505 mill. liter. Prognosen er 

redusert som en følge av nedgang i dyretall og kun en begrenset økning i avdråtten. 

 

Tørrstoffinnhold i melken. 

Fettinnholdet i kumelk levert TINE har holdt seg høyt i hele 2013 og forventes å ligge på 

4,19 % i gjennomsnitt i år, mot 4,11 % i 2012. Proteininnholdet i kumelk har i år variert 

mellom 3,32 % (mai) og 3,41 % (oktober) og forventes å ligge på 3,36 % som veid 

gjennomsnitt for året mot 3,38 % i 2012. 

 

Lagersituasjonen for reguleringsproduktene. 

Lagrene av reguleringsartikler for ost og smør var små ved inngangen til 2013, mens 

lageret av skummetmelkpulver fortsatt var høyt. I løpet av 2013 er det bygd lager av ost 

og smør, mens lageret av pulver er redusert ved salg til fôr (380 tonn) og ved ekstra-

ordinær eksport (2 800 tonn). Lagrene av reguleringsproduktene er pt. tilstrekkelige.  

 

Melkebehov 2014. 

Basert på innspill fra aktørene mht. behovet for 2014, og det som forventes å bli behovet 

til TINE Industri samt reguleringsbehovet neste år, har Konsernstyret i TINE i dag vurdert 

situasjonen og melkebehovet for 2014. Samlet viser behovet å kunne være 1 499 mill. 

liter kumelk. Ut fra Prognoseutvalgets beregninger har konsernstyret så langt vurdert 

situasjonen å være i balanse dersom forholdstallet for kvoteåret 2014 reduseres fra 1,03 

til 1,02. Frem til kvoteforhandlingsmøtet 24.01.2014, kan utvikling i melkeinngang og 

behov medføre endring i forslaget som oversendes avtalepartene.  

 

Kvotene for geitemelk for 2014. 

Kvotene for geitemelk ble på møtet med avtalepartene 25.11.2103 besluttet redusert 

ytterligere med 1 %, og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk ble satt til 0,97.  

 

Omsetningsavgiften fra 1.1.2014. 

Konsernstyret anbefaler over for Omsetningsrådet at Omsetningsavgiften blir 8 øre/l fra 

1.1.2014. Omsetningsrådet vil behandle forslaget på sitt møte 10.12.2013. 
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