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Innspill til kvoteforhandlingene fra TINE som markedsregulator og forslag til 

Omsetningsrådet om omsetningsavgift 2016 

Konsernstyret i TINE SA vurderte på møte 28. oktober forsyningssituasjonen for ku- og geitemelk i 

2016 og budsjett for markedsregulering 2016. 

 

Forsyningssituasjonen 
Ut fra aktørenes egne anslag for råstoffbehov i 2016 og lagersituasjonen ved utgangen av 2015 er det 

beregnet et behov på 1490 mill. liter kumelk og 17,8 mill. liter geitemelk. Med uendret forholdstall, 

dvs. 1,03 er siste prognose for 2016 på 1534 mill. liter kumelk. Ut fra dette anbefaler konsernstyret at 

forholdstallet for disponible kvoter reduseres og fastsettes til 1,00. 

Samtidig anbefaler konsernstyret at en for senere år ikke legger ut kumelkkvote solgt gjennom den 

statlige ordningen før behov for kumelk kommende år er avklart. 

 

For geitemelk har industrien meldt et behov på 17,8 mill. liter. Forventet leveranse av geitemelk 

inneværende år er 20,2 mill. liter. Ut fra dette anbefaler konsernstyret fortsatt oppkjøp av kvoter til 

staten samt at forholdstallet for beregning av disponibel kvote reduseres og fastsettes til 0,96.  

 

Avtalepartene fastsetter forholdstallet i kvotedrøftinger 18. november 2015. 

 

Overproduksjonsavgiften for ku- og geitemelk har vært uendret siden 2007. Dette har bedret 

lønnsomheten betydelig ved produksjon utover kvote. Konsernstyret fremmer forslag om at avgiften 

i 2016 økes fra 3,20 til 4,20 kr pr. liter utover kvote. 

 

Reguleringskostnader og omsetningsavgift 

Budsjetterte reguleringskostnader som søkes dekket over omsetningsavgiften er 24 mill. kroner 

lavere i 2016 enn siste estimat for 2015. Dette skyldes at det ikke forventes reguleringseksport i 2016 

og lavere kostnader til skolemelkordningen. Konsernstyret vil ut fra dette og fondets størrelse 

anbefale overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften for melk gjeldende fra 1.1.2016 videreføres 

med 5 øre/liter.  Avgiften fastsettes endelig av Landbruks- og matdepartementet i etterkant av møtet 

i Omsetningsrådet 14. desember. 

 

Brev vedr. omsetningsavgiften for 2016 vil bli lagt ut på:  

http://www.tine.no/presserom/om-tine-gruppa/reguleringstiltak 
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