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Orientering til aktørene i markedsordningen i forbindelse med kvoteåret 2014 og kvoten for 

kalenderåret 2014. Det vises til orientering sendt aktørene etter møtene i LM Dep den 31. januar. I 

etterkant fremkom flere innspill fra melkeprodusentene spesielt mht. til overgangsløsningen hvor de 

som må betale overproduksjonsavgift for melk levert i januar og februar 2013, måtte betale «dobbelt 

avgift» hvis de i kvoteåret 2014 også kom over kvoten. På den bakgrunn anmodet høringsinstansene 

(Norges Bondelag/Norsk Bonde- og småbrukerlag/TINE SA og Q-meierienes produsentlag) i brev av 

7.2.14 LMD om å vurdere overgangsløsningen på nytt. Det ble i brevet foreslått følgende: 

 Melk levert i januar/februar 2014 for kvoteåret 2013/14 som det betales overproduksjonsavgift 

 for, skal ikke belastes disponibel kvote for kvoteåret 2014.   

Meget raskt samme dag svarte LM Dep at i samsvar med høringsinstansenes anmodning har 
departementet vurdert overgangsordningen på nytt og etterkom høringsinstansenes forslag om 
at det kvantum som er produsert i januar og februar 2014 og som det er betalt 
overproduksjonsavgift for, skal trekkes fra i beregningen av foretakets leveranse for kvoteåret 
2014. Begge brevene følger vedlagt.   
 

Videre er det som følge av at Landbruks- og matdepartementet fastsatte forholdstallet for disponibel 

kvote for kumelk i 2014 til 1,03, foretatt en ny vurdering av melkeleveransene for 2014. De indikerer at 

leveransene av kumelk i 2014 kan bli 1 497 mill. liter, hvilket er en nedgang på 28 mill. liter i forhold til 

leveransene i 2013, og det er også lavere enn hva som ble antydet som behovet for rå melk fra TINEs 

side ved kvoteforhandlingene. Det er planlagt et nytt møte i Prognoseutvalget i første halvdel av mars. 

Som det fremgikk av referatet fra kvotedrøftingsmøtet, planlegges en statusgjennomgang i løpet av 

mai/juni 2014. Vi inviterer i den forbindelse alle aktørene til et oppdatering- og diskusjonsmøte hos 

Tine i Lakkegata 23 mandag 2. juni 2014 fra 12:30-15:00. Vi ber om tilbakemelding på deltagelse 

innen 22. mai. 

Det er nødvendig at aktørene har en oppfatning om eventuelle endringer i eget behov for melk, slik at 

vi kan vurderer situasjonen i forkant av sommeren og 2. halvår 2014.   
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