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Viktig informasjon om ny digital løsning for kvoteordningen for melk  
 

I slutten av mars 2021 innfører Landbruksdirektoratet ny digital løsning for kvoteordningen for melk 

for eiere av grunnkvote og melkeprodusenter. Den nye løsningen innebærer at du kan håndtere 

endringer og se informasjon om din melkekvote via nettet. Den digitale løsningen erstatter alle 

tidligere papirskjemaer for ordningen.  

 

Ta vare på denne informasjonen og gjør deg kjent med endringene!  

 

 

Nytt begrep: Disponering av grunnkvote   

Disponering av grunnkvote er et begrep som omfatter melkeproduksjon på egen kvote, felles 

melkeproduksjon (samdrift) og kvoteleie. Det skilles ikke lenger mellom de tre tidligere måtene å 

disponere (bruke) kvoten på.   

 

Disponering av grunnkvote bygger på disse grunnprinsipper:  

• Eier av eiendom med grunnkvote kan registrere hvilket foretak som skal disponere 

grunnkvoten.   

• Dersom eier ikke registrerer endringer, vil tidligere registreringer gjelde i påfølgende kvoteår.  

• Landbruksdirektoratet registrerer ikke lenger sluttår for disponeringer.  

• Eier kan registrere disponering fra 1. oktober til 1. november, og gjelder for påfølgende 

kvoteår. Du mottar SMS når perioden starter.   

• Registeringen krever ikke samtykke fra andre.  

• Landbruksdirektoratet vil informere om disponeringer for inneværende år i kvotebrevet.  

 

Merk: Landbruksdirektoratet skal ikke lenger registrere sluttår for disponeringer. Dette innebærer 

også at tidligere registreringer av sluttår ikke blir overført til den nye løsningen. I forkant av at 

privatrettslige avtaler utløper, skal eier registrere at disponeringen avsluttes fra neste kvoteår.  

 

 

Når andre enn eieren skal disponere grunnkvoten  

Som nevnt over, kan eier av grunnkvoten alene endre hvilket foretak som disponerer grunnkvoten. 

For å minske risikoen for konflikter mellom eier og den som disponerer kvoten, anbefaler 

direktoratet at partene i forkant av disponeringen forplikter seg gjennom en skriftlig avtale. Basert på 

direktoratets erfaringer bør avtalen bl.a. inneholde bestemmelser om:   

• volum, varighet og pris  

• tidspunkt for betaling og eventuelle renter ved forsinket betaling  

• om prisen knyttes til grunnkvoten eller disponibel kvote  

• bestemmelser ved uforutsette hendelser (f.eks. ved manglende betaling, sykdom, eierskifte 

eller brukerskifte). Vær oppmerksom på at disponeringen gjelder for et kvoteår av gangen, 

og kan ikke opphøre midt i året.  

  

Merk: En avtale mellom partene er et privatrettslig forhold. Direktoratet har ingen mal eller forslag til 

slik avtale, og kan heller ikke bidra med å løse eventuelle konflikter.        
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Hvordan ta i bruk den nye digitale løsningen   

Fra slutten av mars 2021 kan du logge inn i løsningen ved å benytte PC, nettbrett eller mobil. Du 

logger inn via Altinn, og velger aktør. Valg av aktør avhenger av om du ønsker å logge inn som 

melkeprodusent (alltid et foretak) eller som eier av landbrukseiendom med grunnkvote (som regel 

privatperson). Vi oppfordrer deg til å logge inn i løsningen etter lanseringen for å bli kjent med dine 

opplysninger.   

 

Hvis du har utfordringer med å logge inn i løsningen og utføre oppgavene, kan du få andre til å utføre 

oppgavene på vegne av deg. Dette krever at du delegerer dine rettigheter til den personen som skal 

hjelpe deg før vedkommende kan logge inn i løsningen. Beskrivelse av fremgangsmåte for å delegere 

rettigheter finner du her: www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/hvordan-gi-rettigheter-til-

andre/  

 

 

Andre oppgaver du kan utføre i den nye løsningen  

• Oversikt over disponibel kvote:  

Melkeprodusenter får oversikt over den disponible kvoten sin og hvilke grunnkvoter foretaket 

disponerer. Disponibel kvote for neste kvoteår vil være fastsatt når fristen for å registrere 

disponering er passert og forholdstallet er bestemt. Normalt er dette i november. 

Produsentene vil dermed få rask tilgang på informasjon om neste års disponible kvote.  

 

• Melkeleveranser:  

Melkeprodusenter kan finne detaljert informasjon om sine melkeleveranser.   

 

• Oversikt over grunnkvoten:  

Eier av landbrukseiendom med grunnkvote får oversikt over grunnkvoten sin, kjøp og salg av 

grunnkvote og hvilke foretak som disponerer grunnkvoten.   

 

• Salg av grunnkvote:  

Eier av landbrukseiendom kan søke om å selge grunnkvoten gjennom den digitale løsningen. 

Som tidligere, er det ved salg av grunnkvote et krav om at berørte parter gir sitt samtykke. Den 

nye løsningen henter opplysninger fra grunnboken og lister opp panthavere og andre eiere, og 

samtykker kan innhentes digitalt. Vi åpner for å sende søknad om salg av grunnkvote digitalt 

når jordbruksforhandlingene for 2021 er avsluttet.   

 

• Kjøp av grunnkvote fra staten:  

Dersom forhandlingene åpner for kjøp av grunnkvote fra staten, kan du sende inn søknad om 

kjøp i den nye løsningen.  

 

 

Mer informasjon  

Landbruksdirektoratet har nettopp lansert nye nettsider, og fram mot lansering av den nye digitale 

løsningen jobber vi kontinuerlig med å oppdatere og forbedre informasjonen som ligger tilgjengelig 

om melkekvoteordningen. Gå inn på www.landbruksdirektoratet.no, og søk på «melkekvoter». 


