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Fastsettelse av styringspris for melk i avtaleåret 2018 – 2019
Landbruksdirektoratet fastsetter styringspris (ny grense for samla prisuttak) for hele
jordbruksavtaleåret 2018-2019 til kr 5,42 per liter. Dette er to øre per liter lavere enn
målprisen som ble avtalt i jordbruksoppgjøret 2018.
Bakgrunnen for fastsettsettelsen er at Landbruksdirektoratet med virkning fra 1. januar
2019 reduserer tilskudd/øker avgifter i prisgruppene i prisutjevningsordningen for melk
med 4 øre/liter, jf. Landbruksdirektoratets brev av 19. desember 2018 om endrede satser i
prisutjevningsordningen for melk. Satsendringene gjøres av hensyn til likviditeten i
prisutjevningsordningen. Som følge av dette og med hjemmel i prisbestemmelsene i
gjeldende jordbruksavtale kapittel 2.1.2, fastsetter direktoratet grensen for Tine SAs
samlede prisuttak i jordbruksavtaleåret til 0,02 kr/liter under målpris.
Jordbruksavtalens målpris for ku- og geitemelk i avtaleåret 2018–2019 er kr 5,44 per liter.
Målprisen ble fastsatt i årets jordbruksoppgjør. Målprisen gikk opp med 3 øre per liter
sammenlignet med det som ble avtalt for avtaleåret 2017-2018. Priser og aktuelle
kvaliteter går frem av teksten i jordbruksavtalen. Avtalen ligger på Landbruks- og
matdepartementets hjemmesider (www.regjeringen.no/lmd) under Utvalgte
tema/Jordbruksoppgjøret.
Styringsprisen for melk som råvare fastsettes til kr 5,42 per liter på følgende grunnlag:
Beregningsgrunnlag:
Sum fakturerte mengder fra Tine råvare i ukene 27 til 52 20181:
Sum fakturert beløp fra Tine råvare i ukene 27 til 52 2018:
Veid noteringspris i denne perioden

690,87 mill. liter
3 761,78 mill. kr
5,445 kr/liter

Prognose for fakturerte mengder fra Tine råvare fra uke 1 til 26 2019:

760,09 mill. liter

1

For ukene 49 til 52 2018 er det brukt prognoserte mengder og varslede priser i beregningen av
veid noteringspris for andre halvår 2018.
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For å ikke overskride Jordbruksavtalens målpris på melk må noteringsprisen for melk i
første halvår 2019 være kr 5,435 per liter i gjennomsnitt eller lavere. Denne skal nå
reduseres med 4 øre per liter til kr 5,395 per liter.
Veid gjennomsnitt av noteringspris for andre halvår 2018 (kr 5,445 per liter) og ny øvre
veid gjennomsnittlig noteringspris for første halvår 2019 (kr 5,395 per liter) er kr 5,42 per
liter.
Landbruksdirektoratet fastsetter herved i henhold til jordbruksavtalen kapittel 2.1.2
styringspris på melk for avtaleåret 2018-2019 på kr 5,42 per liter.
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