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Melkeleveranser til Lokal foredling
(småskalaproduksjon)
Forskriften om ”Fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk” har til
formål å legge til rette for økt verdiskaping i melkeproduksjonen, gjennom å utnytte
markedsmulighetene for melk som foredles lokalt.
I utgangspunktet skal all melk produseres/omsettes innenfor kvotesystemet, men denne
forskriften gir anledning til å søke om et fritakkvantum, i tillegg til gårdens melkekvote,
som kan leveres til et lokalt foredlingsforetak.
Tidligere var det et krav at gården(e) som produserte melka, måtte eie minst 50% av
foretaket som foredlet melka. Dette kravet ble opphevet fra 1. juli 2010, men det er
fortsatt krav om at produksjonsforetak og foredlingsforetak skal ligge i nærheten av
hverandre.
For å begrense hvor mye et foredlingsforetak kan vokse, basert på melk ”med fritak fra
overproduksjonsavgift” er følgende grenser satt:
* Hvert produksjonsforetak kan maksimalt få fritakkvantum på 400.000 liter kumelk,
eller 200.000 liter geitmelk, inkludert gårdens melkekvote. Dersom
produksjonsforetaket er en samdrift, er grensen 750.000 liter.
* Dersom ett eller flere samdriftsforetak og/eller enkeltprodusenter leverer til samme
foredlingsforetak, gis fritaket fra overproduksjonsavgift slik at landbrukseiendommenes
eventuelle melkekvoter og kvantum fritatt fra overproduksjonsavgift til sammen utgjør
750.000 liter.
* TINEs begrensing i forhold til leveringsplikten (TINEs vedtekter) gjelder også.
Det er også mulig å benytte egenprodusert melk, innenfor gårdens kvote, til lokal
foredling. Mengde innenfor kvote som brukes til lokal foredling, skal rapporteres direkte
til SLF, og produsenten har selv ansvar for å følge med på at leveranser til TINE og til
lokal foredling til sammen ikke overstiger gårdens kvote. Her kan det søkes om fritak fra
overproduksjonsavgift for melk som skal benyttes til lokal foredling.

Rutinen for levering av melk til Lokal foredling kan da bli slik:
Søke TINE om fritak fra leveringsplikten
TINEs Vedtekter § 6 sier bl.a.: ”Et medlem har rett og plikt til å levere til TINE all melk
som medlemmet produserer, unntatt det som nyttes til eget bruk. Produksjon av
melkeprodukter med sikte på omsetning utenom TINE er ikke tillatt. Styret kan gi
dispensasjon fra leveringsplikten, for eksempel ved småskalaforedling.”
Dette betyr at TINE-medlemmer som ønsker å benytte melk fra gården til lokal foredling,
eller selge melk direkte til foredlingsforetak (småskala) utenom TINE, må sende skriftlig
søknad til TINE om dispensasjon fra leveringsplikten. I henhold til vedtak i Konsernstyret
høsten 2009 kan administrasjonen gi fritak fra leveringsplikten for inntil 10% av
melkekvota, eller inntil 40.000 liter pr. kvoteår. Søknad om fritak for større kvantum
skal styrebehandles.
Inngå avtale med foredlingsforetaket
Dersom det ikke er melkeprodusenten selv som skal stå for foredlingen, bør det inngås
avtale med foredlingsforetaket. Avtalen bør spesifisere forholdet mellom produksjons-
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og foredlingsforetak, og omfatte pris for melkeleveranser (melkas verdi/kvalitet og evt.
kostnader vedr. merarbeid/transport o.l., samt at SLF avregner tilskudd/avgifter for
kvantum omregnet fra foredlet og solgt produkt).
Søke SLF om Fritak fra overproduksjonsavgift
Produksjonsforetak som skal levere melk direkte til foredlingsforetak, må søke Statens
landbruksforvaltning (SLF) om Fritak fra overproduksjonsavgift. Melk som leveres til
TINE belastes gårdens melkekvote, mens leveranser til lokal foredling belastes
fritakskvantumet. Det kan søkes om fritakkvantum selv om gården ikke har melkekvote.
Rapportering av mengde til lokal foredling (småskalaproduksjon)
Produksjons- og foredlingsforetaket skal sammen hver måned utarbeide spesifiserte
oppgaver over mengde foredlede og omsatte produkter. Via omregningsfaktor
(Kvoteforskriften § 2) beregnes kvantum melk som er benyttet til produktene. Deretter
fratrekkes evt. suppleringsmelk (fra meieri) og restkvantum skal avregnes mot
fritakskvantum (tilskudd/avgifter).
Dersom flere produksjonsforetak leverer til samme foredlingsforetak, må mengden
fordeles pr. produksjonsforetak.
Rapportering til SLF skal skje på eget skjema pr. måned, som sendes SLF en eller to
ganger pr. år. Ved innsending pr. halvår, er fristene 15. juli og 15. januar. Ved
innsending pr år, er fristen 15. januar. Benyttes elektronisk rapportering via SLFs
nettsider, kan rapportering også skje 15. april og 15. oktober.
Tilskudd og avgifter avregnes fra SLF
SLF avregner tilskudd og avgifter fortløpende etter rapporteringsfristenes utløp, direkte
til foredlingsforetaket. Dette gjelder Distriktstilskudd, Grunntilskudd (kun geitmelk),
Omsetningsavgift, Forskningsavgift og evt. Overproduksjonsavgift.
Forholdet til TINE
Produsenter som selv benytter egenprodusert melk til lokal foredling, eller selger melk til
lokal foredling (småskalaproduksjon), kan fortsatt levere melk til TINE. Leveransene til
TINE blir da avregnet på vanlig måte mot gårdens ordinære melkekvote. Leveranser til
TINE kan ikke avregnes mot fritakskvantum.
Suppleringsmelk fra TINE til lokal foredling (småskalaproduksjon) leveres og faktureres
direkte fra TINE, i henhold til skriftlig leveringsavtale. Det vil ikke være mulig å levere
melk direkte fra produsent til småskalaproduksjon (lokal foredling), og få melka avregnet
som om denne først var levert til TINE.
Informasjon i henhold til opplysninger fra SLF
Viser til informasjon på SLFs nettsider: www.slf.dep.no

