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Andel av lønna brukt på mat

I 1958 overkant av 40 %

I 1967 overkant av 30 %

I 1973 overkant av 27 %

I 2014 tett over 10 %
Møte på Stiklestad 5.feb 2015
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MARKEDSORDNINGENE FOR MELK

Består av:

▪Jordbruksavtalen (målpris og tilskuddsordninger)

▪Kvoteordningen for melk Tilpasse melkevolum

▪Markedsreguleringen

▪Prisutjevningsordningen PU!

▪ Importvernet (tollsatser, importkvoter, RÅK)



Historien bak markedsordningene for melk

1930-tallet

▪ Melkesentralene og markedsreguleringen (Omsetningsloven)

▪ Hensikt: bedre bøndenes inntektsgrunnlag

1942

▪ Riksoppgjøret i Norske Melkeprodusenters Landsforbund (NML)

▪ Hensikt: sikre bøndenes inntektsgrunnlag

1997

▪ Markedsordningen for melk (Forvaltningen: SLF, LMD, OR)

▪ Hensikt: Sikre inntektsgrunnlaget og legge til rette for 
konkurranse

▪ Revidert senest i 2004, TINE Råvare etableres



Prisutjevningsordningen (PU)

En viktig hensikt med PU: Hente ut mer der forbrukerne bryr 

seg lite om pris og øke salget der forbrukerne bryr seg om 

pris

Avgift i PU: På produkter som er lite prisfølsomme

Tilskudd i PU: På produkter som er prisfølsomme

Viktigste begrensning for PU: Importvernet

Det er mulig å nå målpris og få solgt all 

melk



Hva er så hverdagen i 2018



Arbeidsordren

KAPITTEL I. TINE SA

§ 1. Foretaket

TINE SA heretter kalt TINE, er et samvirkeforetak. For TINEs forpliktelser hefter

medlemmene (eierne) bare med sitt andelsinnskudd.

Forretningskontoret er i Oslo.

§ 2. Formål

TINEs formål er å drive en effektiv, kvalitets- og markedsrettet næringsmiddelvirksomhet

på samvirkemessig basis.

TINE skal arbeide for at eierne får best mulig økonomisk resultat av sin

melkeproduksjon, og i tillegg ivareta eiernes øvrige felles interesser.

TINE kan også drive import og eksport av produkter.

TINE kan ved innskudd eller på annen måte delta i annen virksomhet.



Veksten i norsk dagligvare er ned fra ~3-4% til 1,2%

Kilde: Nielsen kvartalsrapport Q3 for norsk DVH, Dagligvarerapporten Nielsen 2016, 2017
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Import øker konkurransen 

Produsentlagsledersamling Molde 10. april 2018 



Konkurransekraft

Gamle konkurrenter

Nye konkurrenter og nye konkurranseflater

Konkurranse med 
handeles egne 
merker

Importkonkurranse

Konkurranse om råvaren

Produsentlagsledersamling Molde 10. april 2018 

http://www.q-meieriene.no/SiteCollectionImages/773_melk_familien.jpg
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Total verdi

+0,9 %

Volum

-1,8 %

Markeds og salgsstatus 

2017:

TINE verdi

-1,6 %

Volum

-4,9 %

EKSTERN ANALYSE
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INTERN ANALYSE
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Befolkningsveksten 

flater ut

Forbruker

Økt fokus på matsvinn

Sum av forbrukertrender 

slår negativt for TINE

Forbruker liker fortsatt 

TINE – men ikke godt 

nok
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Strategi 2018 – 2020
Et raskere og sterkere Tine
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Sammen 
skaper vi 
ekte mat-

opplevelser 
folk vil ha Bygge en

RESULTAT-
ORIENTERT 

KULTUR

EFFEKTIVE
verdikjeder

Den mest

BÆRE-

KRAFTIGE

Forbrukers og 
kundens 

FØRSTEVALG

GRUPPA

Vi utvikler merkevarer som begeistrer -

med meieri som kjerne

Vi strekker våre sterkeste merkevarer 

over i nye områder

Vi vokser gjennom verdidrevet

kundedialog og innovasjon på produkt, 

konsept og kanaler

Vi utvikler Jarlsberg til en lønnsom    

og sterk internasjonal merkevare

Vi driver kontinuerlig forbedring i        
hele verdikjeden – vi skal lære av         
de beste!

Vi utnytter digital teknologi for å          
løse dagens behov og realisere 
fremtidens muligheter

Vi har en konkurransedyktig produksjon 
og direktedistribusjon

Vi utvikler differensierte og fleksible 
verdikjeder for å møte kundenes behov

Vi er best på bærekraft i norsk 
matbransje

Vi reduserer svinn av ressurser i 
egen verdikjede med 50 % innen 
2030 og bidrar til redusert matsvinn 
hos forbruker

Vi gjør Norge sunnere

Felles mål på tvers av fagområder

Tydelige ledere som tar ansvar  og er 

tett på og utvikler medarbeidere

Vi tar beslutninger og gjennomfører 

raskt i hele verdikjeden

Vi har kompetente engasjerte 

medarbeidere
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Forbrukerens og kundens førstevalg

Hva betyr det 
for oss?



Bidrar til 25 000 årsverk

over hele landet og 

20 milliarder i verdiskapning

for samfunnet (2016)

Kjøper inn varer og tjenester fra
leverandør- og serviceindustri for

5,3 milliarder kroner (2016)

I tidligere Nord-Trøndelag står TINE for

5% av verdiskapningen i fylket

(offentlige tjenester unntatt)(2016)

TINE er sammen med Nortura de

2 største bidragsyterne til

forskning på landbruksfag i Norge



Solide forbedringer gjennom Styrk

Utvikle en mer markeds- og 

endringsorientert organisasjon som 

styrker TINEs konkurransekraft

Styrk Organisasjonen 

Gjennomføre forbedringer som gir en årlig 

resultateffekt (EBIT) på 750 millioner 

kroner innen utgangen av 2015 

Styrk Økonomien

Målsetninger satt i 2013

806

3kv 1kv 3kv2kv 4kv 2kv1kv 4kv

Resultatforbedring

Realisert årstakt

2014 2015

Samling unge bønder nov 2016



Stille på overflaten….

2017 2010

Sure smaksatte dgl.vare 58 025 52 581 5 444

Søte smaksatte dgl.vare 30 534 25 149 5 385

Ferske oster dagligvare 52 861 21 562 31 299

Ikke smaksatte dgl.vare 459 891 483 208 -23 317

Modnede oster dagligvare 581 629 513 414 68 215

Geitemelkprodukter dgl.vare 15 130 13 300 1 830

Tørrmelk og kasein 110 265 130 430 -20 165

Flytende prod. industri 29 679 50 016 -20 337

Ferske oster industri 123 500 -377

Modnede oster industri 97 196 122 908 -25 712

Geitemelksprodukter industri 2 656 6 021 -3 365

Oster, geitem. prod. mv.eksp. 105 833 130 611 -24 778

Sum 1 545 839 1 551 710

20Møte Åfjord 10. nov 2017 Konfidensielt



Samfunnsansvar og bærekraftig verdiskapning

Samling unge bønder nov 2016



Styrke konkurransekraften sammen med våre eiere 

Samling unge bønder nov 2016



Fremtiden

Kundevalg, hvem blir primærleverandør

Hva blir trender i relasjon mot forbruker

Nettsalg

Hvordan greier vi å rasjonalisere/effektivisere

Utvikling i melkeproduksjonen

Hvordan lykkes med å ivareta merkevarene våre nasjonalt og internasjonalt

Skreddersøm

EMV

Fabrikkstruktur

Bondens muligheter for å effektivisere/rasjonalisere/redusere kostnader/få mer igjen for hver krone

Bygge allianser politisk/organisatorisk

To deling av norsk landbruk, lavere støttenivå til melkeproduksjon sentralt, høyere distriktsvis….

Møte Åfjord 10. nov 2017 Konfidensielt 23
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