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Forord 
 
 
I dette notatet rettes oppmerksomheten mot hvorfor enkelte produsenter som legger om til 
økologisk melkeproduksjon, slutter. Notatet kommer i en tid der det er stort fokus på 
økologisk produksjon. Det er to hovedgrunner til det: 

• Myndighetenes målsetning om 15 prosent økologisk matproduksjon  
• Økt etterspørsel etter økologisk mat 

 
I Soria Moria-erklæringen slår Stoltenberg II-regjeringen fast at det er et mål om at 15 prosent 
av matproduksjonen skal være økologisk innen 2015.  
 
Høsten 2006 har vært preget av en rekke meldinger om økt etterspørsel etter økologisk 
produsert mat. Selv om det fremdeles produseres mer økologisk enn det selges som 
økologisk, så kan denne typen oppslag føre til at aktørene i matvarekjeden stadig oftere blir 
konfrontert med sin evne til å tilby økologske varer. 
 
I dette arbeidet har følgende referansepersoner i TINE bidratt i forberedelser og i møter: Odd 
Lilleby, Bjørn Strøm og Gjermund Stormoen. Mesteparten av datagrunnlaget for dette notatet 
er basert på registeropplysninger fra Debio, TINE Produsentavregning og TINE 
Produsentrådgivning. Vi vil derfor også få takke Kaare K. Johnsen ved Debio, Marit Storhaug 
ved TINE Produsentavregning og Randi Tinglum ved TINE Produsentrådgivning for god 
hjelp i arbeidet med å framskaffe data. I tillegg har vi vært i kontakt med tidligere produsenter 
av økologisk melk, rådgivere og andre ressurspersoner i TINE og Debio som har kommet 
med helt avgjørende innspill for vårt arbeid.  
 
Landbrukets Utredningskontor (LU) har stått for innsamling og bearbeiding av data samt 
utarbeidelse av notat, og står dermed fullt ansvarlig for de analyser, kommentarer og 
slutninger som er trukket i notatet. Arbeidet er utført av Odd Lutnæs. 
 
Vi takker TINE for et interessant oppdrag. 
 
Oslo, 12. desember 2006 
 
Hanne Irene Eldby 
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1 Innledning 
 
TINE har hatt økologiske produkter i sitt produktspekter siden 1995 (Espeli et.al 2006: 320), 
og de er i dag mottakere av nærmest all økologisk melk i Norge1. Det er videre en målsetning 
både hos de politiske myndighetene og i TINE om å få opp andelen økologisk produsert melk. 
Samtidig opplever TINE at produsenter av økologisk melk slutter, og på den bakgrunn har 
TINE initiert dette prosjektet for å kartlegge situasjonen innenfor økologisk melkeproduksjon.  
 

1.1 Status i dag 
Produksjonen av økologisk melk har økt fra 14,9 millioner liter i 2001 til 25,6 millioner liter i 
2005, noe som utgjør en økning på 72 prosent. I første halvår 2006 ble det levert 13,1 
millioner liter mot 12,8 millioner liter i tilsvarende periode i 2005 (SLF 2006b: 21). I 2005 
utgjorde den økologiske melken 1,7 prosent av den totale produksjonen. Det er i TINE Øst og 
i TINE Midt-Norge hovedtyngden av den økologske melken blir produsert. Når det gjelder 
geitmelk så utgjør den økologiske melken 0,9 prosent av den totale melkeproduksjonen (SLF 
2006a: 5). Dette er den laveste andelen siden 2001, og dette henger trolig sammen med at det 
ikke lengre utbetales merpris for økologisk geitemelk: ”Fra 1. januar 2006 gir ikke TINE 
merpris for økologisk geitemelk, og opplyser at de satser strategisk på økologisk kumelk” 
(SLF 2006a:24).  
 

Tabell 1.1 Økologisk kumelkproduksjonstall, produsenter og innveid melkemengde per 
region i 2005 

Region Øst 
 

Midt-Norge 
 

Vest 
 

Sør 
 

Nord 
 

Sum 

Antall 
produsenter 

134 96 21 42 13 306 

Innveid melk 
1000 liter 

12 391 7 738 1 238 3 514 769 25 650 

Kilde: TINE Rådgiving Statistikksamling 2005 (http://org.tine.no) 
 
 
I tabellen under er det vist til salgsutviklingen for de økologiske produktene fra 1. halvår 2005 
til 1. halvår 2006. Det største produktet, lettmelk, har hatt en betydelig økning i denne 
perioden, noe også rømme har hatt.  
 

                                                 
1 I tillegg er Haugaland meieri mottakere av økologisk melk. Det er 2- to - produsenter tilknyttet det meieriet 
som framstiller fetaost og smørbare krydrete oster i marinade (SLF 2006a: 23). 
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Tabell 1.2 Salg av økologiske meieriprodukter fra TINE per. 1. halvår 2006, liter der 
annen ikke er nevnt 

 Dagligvare Storhus-
holdning 

Industri Grossister TINE 
Internt 

Totalt 1. 
halvår 
2006 

Totalt 1. 
halvår 
2005 

Endring fra 
1. halvår 
2005 

Lettmelk 2 527 578 597 249 24 048 1 631 2 722 3 153 227 2 426 461 30 % 
Kefir 2 388 152 285 081 28 720 67 966 0  2 769 919 2 773 209 0 % 
Rømme 410 570 1 166 1 001 18 70 412 825 344 987 20 % 
Yoghurt 70 785 1 280 3 0 0 72 068 62 033 16 % 
Norvegia, kg 1 324 7 312 4 047 29 893 0 42 577 40 361 5 % 
Kilde: SLF 2006b: 26 
 
I 2005 var produsentpris for konvensjonell melk levert TINE på kr 3,64 kr/liter. De 
produsentene som har avtale med TINE for levering av økologisk melk, får 60 øre ekstra per 
liter, eller 4,24 kr/liter. Det vil si 16 prosent mer enn de oppnår for konvensjonell melk2. I 
tabellen under er det sett nærmere på engrosprisene som TINE oppnår for økologiske 
melkeprodukter, sammenlignet med priser for konvensjonelle produkter. Tabellen viser at 
TINE også klarer å hente ut en merpris i markedet for de produktene de får omsatt økologisk. 
 

Tabell 1.3 Pris til detaljist for TINEs økologiske produkter sammenlignet med tilsvarende 
konvensjonelle produkter, i kroner 

 Økologisk Konvensjonelt  
Lettmelk, 1 liter 9,38 7,88 19 % 
Kefir *, 1 liter 12,22 10,29 19 % 
Lettrømme, 3 dl 12,44 10,36 20 % 
Fruktyoghurt, 4*125 g 11,83 9,86 20 % 
Norvegia, 55g 27 % sk.f 44,12 38,20 15 % 
Kilde: SLF 2006b: 26. * Kefir selges kun som økologisk, pris på konvensjonelt produkt gjelder kulturmelk 
 
Nå er det produsentene som er fokus i dette notatet, men kvotene er noe skjevt fordelt mellom 
produsenter og regioner, derfor vil forskjellen i hvor produksjonen av økologisk melk foregår 
være noe større enn det som kommer fram i tabell 1.1 innledningsvis i notatet. Her vises det 
derfor til SLF sin sammenstilling av situasjonen i årene 2001-2005, som er gjengitt under.  
 

 

 

 

 

                                                 
2 Leveringsbetingelser, herunder klynger for økologisk melkeproduksjon, blir nærmere beskrevet noe senere 
notatet.  
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Tabell 1.4 Innveid økologisk melk i regionene for årene 2001-2005, i tusen liter 
2001-2005 Region 2001 2002 2003 2004 2005 Regional andel av 

total i 2005 Økning i 
liter 

Økning i 
prosent 

Øst 7 635 8 334 9 545 11 581 12 389 48 % 4 753 62 % 
Sør 2 215 2 724 3 005 3 492 3 503 14 % 1 288 58 % 
Vest 1 208 1 253 1 345 972 1 241 5 % 33  3 % 
Midt 3 062  4 171 5 843 7 525 7 744 30 % 4 682 153 % 
Nord 736 714 1 000 761 764 3 % 28 4 % 
Landet 14 856 17 196 20 737 24 331 25 640 100 % 10 784 73 % 
Kilde: SLF 2006a: 25 
 
Av tabellen under går det fram at til og med 1. halvår 2005, ble under 50 prosent av den 
økologiske melken brukt til økologisk merkede produkter.  
 

Tabell 1.5 Anvendt økologisk melk i prosent av mengde økologisk melk i årene 2001-2006 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1. halvår 39 47 31 26 45 54 
2. halvår 41 34 28 24 51  
Året 40 40 30 25 48  
Kilde: SLF 2006b: 23 
 
Nedgangen i anvendelse til økologiske produkter fra 2002 til 2003 og 2004 forklares med 
økte produserte mengder melk levert inn. Endringen fra 2004 til 2005 forklares med at TINE 
fra februar 2005 gikk over til å produsere all kefir med økologisk melk (SLF 2006a: 5-6).  
 
Fra TINE blir det lagt vekt på at en utnyttelsesprosent på underkant av 50 prosent, slik den har 
vært fram til nå, er for lav. Samtidig presiseres det er at det ikke er mulig å få full utnyttelse 
av den økologiske melka i økologiske produkter. Dette henger sammen med at den økologiske 
produksjonen er preget av en større sesongvariasjon enn den konvensjonelle. I tillegg er salget 
svært ujevnt fordelt gjennom uka (TMØ 2006:64). 
 
Økologisk lettmelk er det største produktet, og det har en markedsandel på 3,2 prosent av 
lettmelken (TMØ 2006:64). I forklaringen på hvorfor andelen økologisk melk er lavere i 
Norge enn i nabolandene, trekkes i medlemshåndbøkene til TINE følgende elementer fram3:  

• Høy tillit til konvensjonelle produkter 
• Høy tillit til det norske matsystemet 
• Lav kjennskap til økologisk landbruk 
• Høyere pris på økologiske produkter enn på konvensjonelt produsert melk 

 

                                                 
3 Det gis ut årlig regionvise medlemshåndbøker fra TINE: TMØ, TMS, TMV, TMiN, TMN 
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Det første punktet over, ”høy tillit til konvensjonelle produkter”, er for øvrig det Storstad ved 
NTNU i Nationen den 12.10.2006 omtaler som paradokser i økopolitikken4:  

”Norske forbrukere er med andre ord mindre kritske enn danske til det nasjonale konvensjonelle 
landbruket, og ser derfor i mindre grad økologisk mat som et nødvendig alternativ” […] Hun 
kommer derfor med følgende slutning: ”Paradoksalt nok er derfor den effektiviseringspolitikken 
som føres overfor det konvensjonelle landbruket en nødvendig forutsetning for økt etterspørsel 
etter økologiske matvarer, i og med at det konvensjonelle landbruket i så fall lettere vil bli 
oppfattet som industrialisert”. 

 

1.2 De offentlige målsetningene  
Målsetningene til myndighetene ble justert opp med Stoltenberg II-regjeringens 
regjeringserklæring: Her heter det at ”det skal være et mål om at 15 prosent av 
matproduksjonen og matforbruket i 2015 skal være økologisk” (Soria Moria-erklæringen side 
21). 
 
Målsetningen over representerer en heving av ambisjonsnivået fra det som ble trukket opp i 
Stortingsmelding nr. 19 (1999-2000), der man satte som mål at 10 prosent av det totale 
jordbruksarealet i løpet av en tiårsperiode skulle være omlagt til økologisk areal (St. meld 19. 
(1999-2000) side 20).   
 
1.2.1 Jordbruksforhandlingene i 2006 
Med bakgrunn i det endrete ambisjonsnivået, ble økologisk produksjon et spennende tema 
under jordbruksforhandlingene i 2006. I tillegg kunne man da slå fast at utviklingen i 
primærproduksjonen fra 2004 til 2005 hadde stagnert, samtidig som utviklingen i markedet 
hadde vært positiv (St.prp. nr. 68 (2005-2006)).  
 
Jordbrukets forhandlingsutvalg foreslo at det ikke skulle vedtas omfattende endringer i 
virkemiddelbruken for økologisk landbruk, på bakgrunn av at de foreslo at det skulle 
opprettes en partssammensatt arbeidsgruppe for å utarbeide en handlingsplan innen 1.2.2007. 
I tillegg foreslo de blant annet følgende: 

• En omfordeling mellom omleggings- og arealtilskudd (skal vurderes av den 
partssammensatte arbeidsgruppen). Forslaget er motivert ut fra at de 
tilbakemeldingene de har fått om ”tilskuddsmotivert tilpasning” der en høster 
omleggingstilskudd for å gå tilbake til konvensjonell drift etter fem år med økologisk 
drift.  

• Økte husdyrtilskudd der satsene heves med 50 prosent 
o Nye satser blir 945 kr/melkeku i sone 1-4 og 1320 kr i sone 5-7. 

                                                 
4 Oddveig Storstad i Nationen 12.10.2006 i kronikken ”Paradokser i øko-politikken”. Storstad er 
førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, ved Norges teknisk-vitenskaplige universitet 
(NTNU).  
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• Innføre en sats for prisnedskrivingstilskudd av økologisk korn som ligger 0,20 kr/kg 
høyere enn ordinær vare. 

• At faktorene for avgrensinger i tilskuddsberettiget grovfôrareal og innmarksbeite 
settes 20 prosent høyere for de som har debiogodkjent areal- og husdyr.  

• Den partssammensatte arbeidsgruppa får i oppdrag å vurdere hvordan en best kan 
møte utfordringene med nye krav i det økologiske regelverket. 

• Investeringer for å møte de nye krav i det økologiske regelverket foreslås å bli 
prioritert ved fremtidig tildeling av investeringsvirkemidler. 

• De foreslo å etablere et miljø- og dyrevelferdsfond med skattefordel 
• De foreslo å videreføre nivåene på utviklingstiltak med 38 millioner kroner. 
• De foreslo å videreføre nivået på bevilgningene øremerket forskning innen økologisk 

landbruk med 8 millioner kroner.  
 
I Statens tilbud ble det foreslått å øke avsetningene til økologisk jordbruk med 36,1 mill. 
kroner, og etter dette ville samlet avsetning være på 161,8 millioner kroner (Statens tilbud 
2006: 63). I tillegg foreslo man følgende:  

• At 10 prosent av alle kvoter for melk som staten kjøper, skulle prioriteres for salg til 
økologiske bruk.  

o Kvotene skal prioriteres til de melkebruk med avtale om levering til meieri 
som skal omsette kumelk, eller til dem som driver egen økologisk 
kumelkforedling.   

• Økte økologiske husdyrtilskudd til grovfôrproduksjoner med 23,5 mill. kroner. 
• Økt prisnedskrivingstilskudd til økologisk korn. Det var begrunnet med behov for 

større stabilitet og forutsigbarhet. 
• Endring av omleggings- og arealtilskudd til tilskudd pr. dekar 

o Blant annet for å hindre uheldig tilskuddstilpasning.  
• Utviklingstiltak innen økologisk landbruk ble foreslått økt med 3 millioner kroner.  
• Øke bevilgningen til forskning med 1 million kroner (til 9 millioner kroner). 
• Det ble varslet at en interdepartemental arbeidsgruppe høsten 2006 skal utarbeide en 

strategi for hvordan Regjeringens mål (15 prosent) skal nås.  
 
Jordbruksforhandlingene i 2006 resulterte med at man ble enige om å øke bevilgningene med 
24,5 millioner kroner i forhold til i 2006 (Sluttprotokollen 2006), eller 11,6 millioner kroner 
mindre enn det Statens forhandlingsutvalg foreslo. Samlet bevilgning til økologisk jordbruk 
ble da 150,2 millioner kroner. I sluttprotokollen fra jordbruksforhandlingene 2006 blir 
følgende momenter trukket fram i begrunnelsen for innretningen av forhandlingsutfallet: 

• Partene er enige om en fortsatt balansert innsats rettet mot alle ledd i verdikjeden. 
• Det interdepartementale arbeidet Staten foreslo, iverksettes og avtalepartene vil bli 

trukket med i arbeidet for å utforme Regjeringens strategi for utvikling av økologisk 
matproduksjon og matforbruk. 
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• Enighet om å etablere et satsningsprogram for økologisk lam- og saueproduksjon, der 
målet er at en vesentlig del av saue- og lammekjøttproduksjonen etter hvert skal bli 
økologisk. Dette innebærer:  

o En fordobling av husdyrtilskuddet til økologisk sau 
o Et ekstra lammetilskudd på 9 kroner pr. lam 
o Et veiledingsopplegg for økologisk sauehold i regi av Landbrukets 

forsøksringer 
• Øke husdyrtilskudd til økologiske grovfôrproduksjoner med 17,7 mill. kroner.  
• Statens forslag om å prioritere 10 prosent av den statlige andelen av solgte 

melkekvoter i 2007 for salg til økologiske bruk ble vedtatt 
• Prisnedskrivingstilskuddet for økologisk korn ble hevet til 60 øre pr. kg.  

o Enighet om å vurdere om det er hensiktsmessig å slå sammen 
omleggingstilskuddet og det økologiske arealtilskuddet til et felles tilskudd 
som gis som et årlig tilskudd pr. dekar. Dette skal i så fall iverksettes fra og 
med søknadsomgangen 20. august 2007.  

• Enighet om gi vanlig kulturlandskapstilskudd til grønngjødsling i økologisk drift. Det 
vil si at grønngjødslingstilskuddet reduseres tilsvarende. 

• Bevilgningen til utviklingstiltak ble hevet med 2 mill. kroner til 40 mill. kroner. 
• Bevilgningene til forskning innenfor økologisk produksjon ble videreført med 8 

millioner kroner.  
 

1.2.2 Den interdepartementale arbeidsgruppen  
Den interdepartementale arbeidsgruppen som ble nedsatt som følge av jordbruks-
forhandlingene i 2006, fikk følgende mandat5:  
 
”Arbeidsgruppen skal utarbeide en strategi for å nå Regjeringens mål for området økologisk matproduksjon og 
matforbruk. 
Arbeidsgruppen skal: 

• Vurdere tiltak i alle ledd i verdikjeden fra primærproduksjon til sluttbruker. Følgende elementer skal 
vurderes spesielt: 

o Hvordan det offentlige, direkte og indirekte, kan øke forbruket av økologiske matvarer, 
herunder om økologisk produksjon kan integreres i veiledningsmateriell/regelverk for 
offentlige anskaffelser og Grønn Stat-prosjektet 

o Hvordan bruk av økologiske produkter kan inkluderes i en eventuell innføring av skolemåltid 
eller frukt- og grøntordning i grunnskolen. 

o Hvordan informasjons og opplysningsvirksomhet om økologisk produksjon i framtiden bør 
organiseres, herunder opplysningskontorenes rolle. 

o Framtidige utdannings- og forskningsbehov. 
• Arbeidsgruppen må også vurdere behov for tiltak på andre områder enn de som er nevnt over. 
•  Vurdere de kostnadsmessige konsekvenser ved de enkelte tiltak. 
• Gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av de tiltak som foreslås satt inn på området. 

Arbeidsgruppen skal, i den grad det er behov for det, trekke ulike interessegrupper og uavhengig ekspertise inn i 
arbeidet. Relevante utredninger og rapporter skal legges til grunn for arbeidet”. 
Kilde: http://odin.dep.no/filarkiv/282965/Omerket_mandat_0205.pdf

                                                 
5 Det er ventet at arbeidsgruppen vil legge fram sine forslag til tiltak i løpet av høsten 2006. Denne fristen er 
forlenget til slutten av januar 2007. 
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Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe – Jordbruksgruppen – som ble nedsatt i 
forbindelse med dette arbeidet, ble lagt fram i et møte den 12.12.2006. Når det gjelder tiltak 
for å stimulere til økt melkeproduksjon, foreslår den partssammensatte arbeidsgruppen 
følgende: 

”Utover de nye satsene for økologisk melkeku, som gjelder fra 2007, foreslås det å videreføre at 
statlige andeler av solgte kvoter prioriteres for salg til økologiske bruk. Andelsstørrelsene må årlig 
tilpasses i forhold til produsentenes interesser og markedsaktørers etterspørsel etter økologisk 
melk. 

Videre foreslås det en styrket veiledningstjeneste som er spesielt innrettet på økologisk 
melkeproduksjon” (Jordbruksgruppen 2006: 9). 

 

1.3 TINEs mål 
Det er et mål for TINE at økologisk melk i 2010 skal utgjøre 4 prosent av totalproduksjonen 
(SLF 2006a: 23).  
 
1.3.1 Om TINEs strategi og virkemidler 
I 2002 ble det innført et nytt betalingssystem for økologisk melk (TMØ 2006: 64). Da ble det 
innført geografiske klynger for økologisk melk som grunnlag for differensiering av 
betalingen. Klyngeprinsippet innebærer at alle produsenter som bor innenfor vedtatte klynger 
har rett til å tegne leveringsavtaler, mens det i særlige tilfeller også kan tegnes leverings-
avtaler med produsenter utenfor klyngene6. Det er videre slik at alle produsenter og anlegg 
som produserer økologiske produkter må være sertifisert av Debio (TMØ 2006: 64).  
 
For at produsentene skal få utbetalt full merpris, må de ha leveringsavtale med TINE. I 
klyngeområdene får produsenter med leveranseavtaler 60 øre/liter ekstra i forhold til 
konvensjonell melk. Dette garanterer TINE ut året 2010.  

• 31.12.2005 var det 236 produsenter med leveranseavtale. 
• Produsenter som var godkjent før 31.12.2002, og som ikke får tegnet ny avtale etter 

nye prinsipper, får et tillegg på 30 øre/liter. Dette gjelder ut året 2006. Per 31.12.2005 
gjaldt det 47 produsenter.  

• Produsenter godkjent i 2003 og senere og som ikke leveranseavtale, får ikke tillegg i 
prisen. Pr. 31.12.2005 gjaldt det 4 produsenter.  

 
Til det andre kulepunktet over, kan det nevnes at utvidelse av klyngeområdene i 2006, har ført 
til at det anslagsvis er 10 til 15 produsenter som ikke vil falle inn under de utvidede 
klyngene7.  
 
 
                                                 
6 ”I særlige tilfeller” er det åpnet for at det kan opprettes avtale med andre produsenter. I vedlegg 1 går det fram 
hvilke klynger for øko-melkproduksjon som eksisterer i TINE.  
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I kroner og øre er forskjellen mellom konvensjonell og økologisk melk på produsentnivå slik:  
• Konvensjonell melk 3,64 kr/liter. 
• Økologisk melk (med avtale): 4,24 kr/liter. 
• Økologisk melk (med avtale godkjent før 31.12.2002): 3,94 kr/liter. 
• Veid gjennomsnitt for all økologisk melk: 4,18 kr kr/liter.  

 

1.4 Debio 
I Norge er det Debio som er kontroll- og godkjenningsinnstans for økologisk produksjon, 
foredling og omsetning og import. Debio er en medlemsorganisasjon, og organisasjonen har 
fått delegert myndighet av Mattilsynet for å utøve tilsyn med økologisk landbruksproduksjon i 
Norge (www.debio.no).  
 
I forbindelse med dette prosjektet er blant annet data fra deres registre benyttet for å få 
relevant informasjon om produsentene som er registret med økologisk melkeproduksjon, og 
de som har sluttet i perioden 2003-2005. Dette er informasjon som vi kommer nærmere 
tilbake til i dette notatet.  
 

1.5 Om etablering av et datagrunnlag for å vurdere denne 
problematikken 

Registeropplysninger fra TINE Produsentavregning og Debio danner utgangspunktet for 
notatet. Det er i tillegg foretatt intervju og samtaler med enkelte produsenter, rådgivere og 
andre ressurspersoner i den hensikt å kartlegge årsaker til at enkelte produsenter velger å 
slutte med økologisk melk. 
 
 

                                                                                                                                                         
7 Bondebladet 23.11.2006, i intervju med Gjermund Stormoen i TINE.  
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2 Registeropplysninger 
I dette kapitlet rettes oppmerksomheten mot hvilke opplysninger en kan trekke ut av 
registeropplysninger med tanke på dem som er aktive produsenter av økologisk melk i dag og 
de som har vært, men ikke lenger er produsenter av økologisk melk.  
 
Det er i utgangspunktet to ulike registre som er benyttet: TINE Produsentavregning og Debio 
sitt fagsystem. I tillegg har vi valgt å hente noen opplysninger fra TINE Produsentrådgivning 
for å supplere den øvrige informasjonen vi har fått fra TINEs registre. Opplysningene fra 
TINE og Debio er ikke direkte sammenlignbare, blant annet fordi opplysningene fra TINE går 
fram til situasjonen pr. 15.6.2006, mens opplysningene fra Debio går fram til 31.12.2005. Slik 
sett opereres det med noen flere aktive melkeprodusenter i opplysningene fra Debio enn i 
opplysningene fra TINE. Bakgrunnen for dette blir nærmere beskrevet i gjennomgangen av de 
ulike registeropplysningene.  
 

2.1 Opplysninger fra TINE Produsentavregning 
Oversikten fra TINE Produsentavregning inneholder opplysninger om de som er aktive 
leverandører av økologisk melk fram til juni 2006. I tillegg inneholder datasettet opplysninger 
om de som har sluttet med økologisk melk og hvor det ikke er registrert levering av 
konvensjonell melk etter at den økologiske melkeproduksjonen opphørte. I praksis vil det si at 
det i de fleste tilfellene innebærer at de har sluttet med melkeproduksjon. I noen tilfeller kan 
det også være snakk om at de har gått inn i samdrift. Under følger en sammenfatning av 
opplysningene i øko-rapporten fra TINE. Det er opplysninger per 15. juni 2006 (siste 
registrerte levering). 
 
Det er i alt opplysninger fra 415 ulike produsenter/brukere8. De 415 brukerne er fordelt på 
360 ulike bruk. Det er med andre ord 55 tilfeller der det har skjedd endringer på brukene. Per i 
dag (2006) leveres det økologisk melk fra 284 bruk (heretter omtalt også som ”de aktive”)9. 
Av tabellen under går det fram hvordan de resterende 76 produsentene har innrettet seg.  
 

                                                 
8 Da har vi holdt utenfor to fellesbeiter, som sto registrert i utgangspunktet.  
9 I to tilfeller (nr15600439 og nr 16388216 er det registrert leveranser) fra to forskjellige brukere i 2006. Her 
teller de som et tilfelle hver. 
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Tabell 2.1 Oversikt over de produsentidentitetene det ikke lengre er levering av økologisk 
melk i fra.  

 Antall Prosent 
Overgang til samdrift – økologisk 13 17,1 
Overgang til samdrift – konvensjonelt 5 6,6 
Solgt kvote 40 52,6 
Overgang til konvensjonell 4 5,3 
Kvote – men ikke levert i 2006 9 11,8 
Skiftet produsentnr., fortsatt økologisk 1 1,3 
Sluttet (før 2000)  1 1,3 
Bruket slått sammen med annet – nå konvensjonelt 3 3,9 
Totalt 76 100 
Kilde for datagrunnlag: TINE Produsentrådgivning 
 
I tabellen over er de som er markert med grått, de som har sluttet med økologisk 
melkeproduksjon. Det er i alt 62 produsenter, og det er de som heretter vil bli omtalt som ”de 
passive”. De 14 øvrige er representert blant de som fortsatt er aktive.  
 
2.1.1 ”De aktive” versus ”de som har sluttet” 
Det er dermed i alt 284 produsenter som har hatt leveringer av økologisk melk til TINE i løpet 
av 200610, og 62 foretak hvor det ikke produseres økologisk melk lengre.  
 

Tabell 2.2 Regiontilknytning 
 De aktive  De som har sluttet  

Antall Prosent Antall Prosent 
Midt-Norge 90 31,7 23 37,1 
Nord 14 4,9 9 14,5 
Sør 34 12,0 8 12,9 
Vest 19 6,7 3 4,8 
Øst 127 44,7 19 30,6 
Total 284 100 62 100 

 
Tabellen over viser forholdet ”de aktive” versus ”de som har sluttet” med økologisk 
melkeproduksjon etter selskapstilknytning. I tolkningen av tallene må en være seg bevisst at 
det er få observasjoner å generalisere ut fra, og for TINE i dagens situasjon, er det 
totalmengden økologisk melk som i første rekke er interessant11.  
 
 
 

                                                 
10 Det er disse vi her har valgt å kategorisere som ”de aktive”. Det vil imidlertid være enkelte av dem som kan ha 
sluttet i løpet av 2006. I alt hadde 7 prosent av dem ikke leveringer i perioden etter 1. -15 juni.  
11 Opplysninger gitt av kontaktpersoner i TINE på møtet den 27.10.2006. 
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Oversikten i tabellen viser at det er en forholdsvis høy andel som har sluttet i TINE Meieriet 
Nord, sammenlignet med hvor stor andel produsenter av økologisk melk som hører til i denne 
regionen i dag. I TINE Meieriet Øst er bildet speilvendt, der har forholdsvis færre produsenter 
sluttet enn man kunne forvente ut fra hvor stor andel av produsentene av økologisk melk som 
er tilknyttet denne TINE regionen. Forskjellen med hensyn til hvor mange økologiske 
produsenter som er i de ulike regionene henger naturlig nok i høy grad sammen med hvor 
store regioner en har valgt å definere som økologiske klynger12.  
 
I tabellen under har vi skilt ”de som har gitt seg” og sett nærmere på hvilket år de sluttet. Vi 
ser at 26 av dem som har sluttet med økologisk melkeproduksjon ga seg i 2004 og i 200513.  
 

Tabell 2.3 Årstall for siste levering for de som har sluttet 
 Antall Prosent 
1998 1 1,6 
1999 3 4,8 
2000 8 12,9 
2001 9 14,5 
2002 2 3,2 
2003 13 21,0 
2004 15 24,2 
2005 11 17,7 
Total 62 100 

 
Under er det fokusert på de med leveranser i 2006 (”de aktive”) og størrelsen på deres 
melkekvoter.  
 

Tabell 2.4 Størrelse ut fra hvor stor melkekvote ”de aktive” har 
 Antall Prosent 
- 40 000 21 7,4 
40 001-60 000 34 12,0 
60 001-80 000 58 20,4 
80 001-100 000 57 20,1 
100 001-120 000 44 15,5 
120 001-160 000 40 14,1 
160 001-200 000 12 4,2 
200 001-240 000 6 2,1 
240 001 - 12 4,2 
Total 284 100 

 

                                                 
12 Se vedlegg 1 for å få oversikt over klyngeområdene for øko-melkproduksjonen i TINE. 
13 Det er en forskjell på 7 økologiske melkeprodusenter mellom tallene presentert i kapittel 1 (306 produsenter) 
og i registeropplysningene, om vi tar hensyn til de 15 som ga seg i 2005 (284+15= 299 produsenter.) 
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De som fortsatt er leverandører av økologisk melk hadde en gjennomsnittskvote i 2006 på 
104 000 liter. Gjennomsnittskvoten blant alle melkeprodusenter var i 2005 på 103 900 liter14. 
Med andre ord har de som produserer økologisk melk like stor melkekvote som de som 
produserer konvensjonell melk.  
 

Tabell 2.5 Produksjon av økologisk melk fordelt på driftsform blant de som er aktive i dag 
 Antall Prosent 
Siste registrerte bruker 254 89,4 
Samdrift med to medlemmer 23 8,1 
Samdrift med tre medlemmer 3 1,1 
Privat institusjon 4 1,4 
Totalt 284 100 

 
I tabellen over går det fram at det er 26 samdrifter som er leverandører av økologisk melk. 
 
Et sentralt kriterium for å få ”leveringsavtale” er at man er innenfor de definerte klyngene for 
økologisk produksjon. Som vi har sett tidligere er det noe forskjell i hvor klare grensene 
faktisk er, og slik sett blir opplysningene knyttet til hvorvidt de har leveringsavtaler eller ikke 
et bedre holdepunkt. Derfor er opplysningene knyttet til leveringsavtaler det mest sentrale 
spørsmålet som gjennomgås her, også fordi bruken av disse er et forhold TINE selv har stor 
innflytelse over. 

 

Tabell 2.6 Leveringsavtale blant de aktive vs. de som har sluttet med økologisk melk 
De aktive De som har sluttet  

Antall Prosent Antall Prosent 
Leveringsavtale med TINE 237 83,5 22 35,5 
Uten avtale, uten tillegg 8 2,8 30 48,4 
Uten avtale, 30 øre tillegg (ut 2006) 34 12,0 - - 
Kode K (ikke lengre i bruk), ikke oppgitt 5 1,8 10 16,1 
Total 284 100 62 100 

 
Vi ser at 83 prosent av de aktive leverandørene av økologisk melk har leveringsavtale med 
TINE. Det tilsvarende tallet for de som ikke lenger produserer økologisk melk er 35 prosent.  
 

                                                 
14 Opplysninger presentert på SLF sine nettsider: 1 577 253 971 liter fordelt på 15 175 kvoter (www.slf.dep.no, 
den 9.10.2006).  
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Av tabellen under ser vi aldersfordeling blant de som fortsatt er aktive med økologisk 
melkeproduksjon15. Gjennomsnittsalderen blant de aktive er 48,4 år.  
 

Tabell 2.7 Alderfordelingen på ”de aktive” med økologisk melk.   
 Antall Prosent 
- 29 år 8 3,3 
30-39 år 36 14,9 
40-49 år 85 35,1 
50-59 år 86 35,5 
60-69 år 24 9,9 
70 – år 3 1,2 
Total 242 100 

 
 

2.2 Opplysninger fra Debio 
Debio har gjennomført en spesialkjøring i deres fagprogram med opplysninger om alle med 
økologisk melk i årene 2003-2005, og alle som sluttet med økologisk melk i løpet av 
perioden. Filen inneholder videre følgende opplysninger: 

• Produsentidentifikasjon 
• Fra hvilken dato en fikk godkjent melkekyr som økologiske (”fra dato”) 
• Til hvilken dato en hadde godkjenning av melkekyr som økologiske (”til dato”) 
• Antall melkekyr godkjent som økologiske per 31.12.2005 
• Diverse arealopplysninger (blant annet sum areal økologisk, konvensjonelt, i karens, 

per 31.12 2003, 2004, 2005).  
• Diverse plante- og husdyropplysninger per 31.12.2005 

 
2.2.1 Resultater fra Debio sitt fagprogram 
I opplysningene fra Debio, har vi fått tilgang til alle som har vært og fremdeles er økologiske 
melkeprodusenter i løpet av perioden 2003-2005. Det er snakk om i alt 367 produsenter, og 
302 sto fortsatt registrert med økologiske melkekyr i 200516. Av disse hadde 288 økologiske 
melkekyr i 2004, og 246 i 2003. I tabellen under er det vist når de ble registrert inn i Debios 
fagprogram. 

                                                 
15 Grunnen til at en opererer med betydelig færre her enn på for eksempel kvotefordeling, er at alle samdrifter, 
institusjoner mv. er det ikke oppgitt alder på. 
16 Opplysningene er dermed noe eldre enn de vi har lagt til grunn fra TINE Produsentavregning, slik at direkte 
sammenligninger av tallene blir noe misvisende.   
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Tabell 2.8 Årstall for når de ble registrert inn i Debio 
 Registrert i Debio 
1976-1997 11 
1998 30 
1999 48 
2000 55 
2001 59 
2002 48 
2003 64 
2004 40 
2005 12 
Totalt 367 
Kilde: Spesialkjøring i Debio sitt fagprogram i september 2006 
 
Av tabellen over skal en legge særlig merke til at det er færre nye melkeprodusenter registrert 
inn i Debio de tre siste årene (2003-2005) enn de tre forutgående årene (2000-2002).  
 
2.2.2 Nærmere om de som har sluttet med økologisk melkeproduksjon versus 

de som har fortsatt i perioden 2003-2005 
Med bakgrunn i disse opplysningene går det fram at det er 65 produsenter med 
melkeproduksjon som meldte seg ut av Debio i perioden 2003, 2004 og 2005. I det følgende 
vil disse bli sammenlignet med de som har opprettholdt melkeproduksjonen i denne perioden. 
I tabellen under går det fram når de 65 ble registrert inn og ut av Debios fagprogram.  
 

Tabell 2.9 Når de 65 som ikke lengre er registrert med melkekyr i Debio ble registrert inn 
og ut av deres register.  

År registrert ut av Debio År registrert inn i Debio 
2003 2004 2005 

Totalt 

1996 0 1 0 1 
1997 0 1 0 1 
1998 0 2 2 4 
1999 1 3 0 4 
2000 3 5 7 15 
2001 4 6 2 12 
2002 2 6 5 13 
2003 2 7 3 12 
2004 0 1 2 3 
Totalt 12 32 21 65 
Kilde: Spesialkjøring i Debio sitt fagprogram i september 2006 
 
Tabellen over viser at hovedtyngden av de som sluttet med økologisk melkeproduksjon i 
årene 2003-2005 faktisk startet opp etter år 2000. Av de 65 som sluttet i denne perioden har 
hele 55 startet med økologisk produksjon i løpet av de siste fem årene (2000-2004).  
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Tabellen under viser at de som har sluttet med økologisk melkeproduksjon hadde færre 
melkekyr enn de som har fortsatt. 
 

Tabell 2.10 Gjennomsnittlig antall melkekyr hos de som fortsetter med økologisk 
melkeproduksjon versus de som har sluttet innen utgangen av 2005. 

  Gjennomsnittlig 
antall dyr pr. 
besetning i 2003 

Gjennomsnittlig 
antall dyr pr. 
besetning i 2004 

Gjennomsnittlig 
antall dyr pr. 
besetning i 2005 

Har fortsatt økologisk melkekyr  17,4 18,0 18,1 
Har ikke lengre økologiske melkekyr  14,8 15,1 - 
Kilde: Spesialkjøring i Debio sitt fagprogram i september 2006 
 
Det faktum at de som fortsetter med økologisk melkeproduksjon er større produsenter enn de 
som valgte å slutte, går også fram av arealopplysningene som er vist under. Videre er det 
verdt å merke seg at de som fortsetter med økologisk melkeproduksjon har økt både det 
økologiske arealet og samlet areal. De som slutter med økologisk melkeproduksjon har 
derimot en annen utvikling i samlet areal. De driver i gjennomsnitt mindre samlet areal ved 
utgangen av 2005 enn de gjorde i 2003.  
 
Dette er for øvrig sammenfallende med en utvikling en har sett blant selgere av melkekvote 
generelt. Skaansar viser i sin gjennomgang av kvoteselgerne i årene 1997-2001, at ett år etter 
salg var arealet kvoteselgerne samlet sett disponerte redusert med 27-34 prosent (Skaansar 
2003:24).  
 

Tabell 2.11 Gjennomsnittlig registrert økologisk og sum areal hos de som har sluttet med 
økologisk melkeproduksjon i årene 2003-2005 versus de som ikke gjorde det 
(dekar) 

 Øko. 
areal 
2003 

Sum 
areal 
2003 

Øko. 
areal 
2004 

Sum 
areal 
2004 

Øko. 
areal 
2005 

Sum 
areal 
2005 

Har fortsatt økologisk melkekyr 293,4 307,4 311,4 317,8 322,0 330,0 
Har ikke lengre økologiske melkekyr 251,8 286,3 271,7 256,2 268,5 223,9 
Kilde: Spesialkjøring i Debio sitt fagprogram i september 2006 
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Kilde: Spesialkjøring i Debio sitt fagprogram i september 2006 

Figur 2.1 Registrete gjennomsnittsareal hos de som sluttet med økologisk 
melkeproduksjon i årene 2003-2005 versus de som ikke gjorde det. 

 
I tabell 2.11 og figur 2.1 går det blant annet fram at de som slutter med økologisk 
melkeproduksjon samlet sett i gjennomsnitt driver noe mindre areal i gjennomsnitt, enn 
økologisk areal i gjennomsnitt.  Dette henger sammen med at enkelte av dem ikke lenger har 
økologisk areal lenger. I og med at disse har mindre areal å forvalte enn de som holder fram 
med noe økologisk, blir gjennomsnittstallene for ”sum areal” lavere enn for ”øko. areal” i 
200517.  

                                                 
17 I tabellene 1-4 i vedlegg 2 er det gitt ytterligere informasjon som illustrerer arealbruken hos de som fortsatt har 
økologiske melkekyr versus de som ikke lenger har økologiske melkekyr.  
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Tabell 2.12 Oversikt over hvilke husdyrproduksjoner som er registrert på de som holder 
fram med melkeproduksjon og de som har sluttet med økologisk 
melkeproduksjon i perioden 2003-2005. Antall  

  Har fortsatt økologiske melkekyr 
(i alt 302) 

Har ikke lenger økologiske 
melkekyr (i alt 65) 

 
Kode  Øko Konv. Karens Øko Konv. Karens 
009 Bier (bifolk) 2 1 1 0 2 0 
114 Hester 19 49 2 2 10 0 
119 Andre storfe 290 7 11 9 24 0 
120 Melkekyr 302 1 0 0 20 0 
121 Ammekyr 19 2 1 7 8 0 
130 Vinterfôra sauer og lam 26 9 1 7 4 0 
132 Andre sauer og lam 1 0 0 0 0 0 
133 Utegangersau 1 1 0 0 1 0 
140 Melkegeiter 3 1 0 0 0 0 
142 Ammegeiter 4 3 0 0 0 0 
144 Bukker og ungdyr, inkl. kje 9 2 0 0 0 0 
154 Smågris under 20 kg 3 6 0 0 0 0 
155 Avlspurker 3 7 0 0 0 0 
156 Avlsråner 0 3 0 0 0 0 
157 Smågris over 20 kg 4 13 0 0 1 0 
158 Ungpurker bestemt for avl 40 6 0 0 0 0 
159 Ungråner bestemt for avl 0 1 0 0 0 0 
160 Verpehøns 22 18 0 4 3 0 
168 Ender/kalkuner/gjess for avl 1 3 0 1 1 0 
170 Mink- og ildertisper 0 2 0 0 0 0 
171 Revetisper 0 1 0 0 0 0 
175 Livkyllinger 1 0 0 0 0 0 
176 Kyllinger for slakt 0 4 0 0 0 0 
180 Kaniner 1 1 0 0 2 0 
181 Hjort 0 0 0 0 0 0 
182 Lama, alpakka, esel 0 0 0 0 0 0 
183 Struts 0 0 0 0 0 0 
187 Ender for slakt 0 0 0 0 0 0 
188 Kalkuner for slakt 1 0 0 0 1 0 
189 Gjess for slakt 0 0 0 0 0 0 
Kilde: Spesialkjøring i Debio sitt fagprogram i september 2006 
 
I tabellen over kan en legge merke til at 20 av de 65 produsentene som sluttet med økologisk 
melkeproduksjon i perioden 2003-2005, fortsatt har konvensjonell melkeproduksjon. Videre 
ser vi at 7 står registrert med økologiske ammekyr og 8 har konvensjonelle ammekyr. Et 
slående trekk er også at ingen av de som har sluttet med økologisk melkeproduksjon har 
”karensdyr”. Slik bildet tegner seg her, så synes ”de 65” langt på veg å være tapt for 
økologisk husdyrproduksjon, ved at de ikke planlegger å legge om annet dyrehold til 
økologisk. Blant de som holder fram med økologisk melkeproduksjon ser vi at de i stor grad 
driver økologisk storfehold. Noen få har fortsatt ”konvensjonelle dyr” men flere har storfe i 
”karens”. I vedlegg til dette notatet er en tilsvarende tabell satt opp for å vise hvordan 
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produsentene bruker arealet18. Det mest slående der er at 48 av de 65 som har sluttet med 
økologisk melkeproduksjon fortsatt har økologisk drevet engareal.  
 
2.2.3 Opplysninger fra Debio om oppgitte grunner for at de slutter 
I tillegg til de registeropplysningene som er presentert over, har LU mottatt en oversikt over 
alle som har meldt seg ut av Debio i perioden 2004 til og med 20.6.2006. Slike oversikter 
finnes ikke for tidligere år. Denne oversikten inneholder oppgitte årsaker til at produsentene 
melder seg ut av Debio, og kan gi en ytterligere dimensjon til hvorfor de velger å slutte.   
 

Tabell 2.13 Oppgitte årsaker fra øko-bønder om hvorfor de melder seg ut av Debio-
ordningen.  

Begrunnelse a 2004 2005 2006  
- Sykdom 12 9 10  
- Salg av gård/bortleie 31 24 21  
- Høye avg., lav omsetning 25 21 7  
- Mistet tilskudd 11 13 3  
- Regelverk 14 22 10  
- Mye papirarbeid 10 1 2  
- Inngått samdrift 4 4 6  
- Fast dekke b 3 6 0  
- Annet 74 70 26  
- Lagt ned driften 28 21 11  
- Debio meldt ut bruker 11 7   
Totalt antall produsenter 195 175 89  
a Flere har oppgitt flere grunner, derfor vil antall svar være høyere enn antall produsenter. b ”Begrepet ”fast 
dekke” henger sammen med krav i økologiforskriften, som går på at deler av innearealet for pattedyr skal være 
tett (ikke spaltegulv eller strekkmetall), og at dette arealet skal være stor nok til at alle dyr i en besetning skal 
ligge samtidig.  
 
Bak tallene i tabellen over ligger det et mangfold av individuelle valg. I intervjuene med de 
utvalgte produsentene blir det viktig å få tak i de forholdene som TINE og andre sentrale 
premissleverandører til produsenter av økologisk melk kan påvirke konstruktivt. 
 

                                                 
18 Tabell 5 i vedlegg 2. 
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3 Rådgiveres og tidligere produsenters 
tilbakemeldinger 

Med bakgrunn i registeropplysningene som er presentert tidligere i notatet, ble enkelte 
tidligere økologiske produsenter og nåværende rådgivere kontaktet over telefon og i møter. 
Hensikten har vært å få testet ut det inntrykket vi hadde etter gjennomgangen av innsamlet 
informasjon og for å få flere holdepunkter.  
 

3.1 Enkelte gårdbrukeres tilbakemeldinger 
Vi har i denne forbindelse snakket med seks tidligere produsenter av økologisk melk på 
telefon. Fire av dem er lokalisert innenfor dagens klynger mens to av dem falt utenfor, og 
ingen av dem er i en melkesamdrift. Det er samtaler med fire menn og to kvinner og mellom 
39 og 52 år. En av dem ønsket ikke å snakke mye om årsaker til at han hadde valgt å legge 
ned melkeproduksjonen, slik at hans vurderinger er ikke med videre i dette notatet.  
 
Produksjonen på gården i dag 
De vi har fått i tale har lagt ned den økologiske melkeproduksjonen i løpet av årene 2003 -
2005, altså ganske nylig. For dem har det også innebåret at de har lagt ned melkeproduksjon. 
Fire av dem har valgt å selge melkekvoten, mens en har valgt å ha ”sovende kvote”. 
 
Enkelte har valgt å holde fram med annet økologisk husdyrhold, storfe og hest. Mens to har 
lagt om annet storfehold til konvensjonelt igjen. Samtidig er det slik at flere har valgt å 
beholde arealet som økologisk. En sa det slik: ”Har begynt å jobbe utenfor – har ikke 
anledning til å ha alle dyra ute i den grad Debio krever”. 
 
Ellers så trekker to fram at de har valgt å bruke gardens ressurser på en ny måte, ved at de 
satser på ”Inn på Tunet-aktiviteter” og en annen hadde startet et ridesenter.  
 
Motivasjonen for i sin tid å legge om til økologisk melkeproduksjon 
Tre av dem vi snakket med, hadde en ”ideologisk” motivasjon for å gå i gang med økologisk 
melkeproduksjon. Stikkord som blir brukt i deres begrunnelser er blant andre disse:  

• Forurensing fra det konvensjonelle 
• Beliggenhet nær til kommunal vannkilde 
• Ønsket om å drive ”giftfritt” 

 
På spørsmål om hva de ville trekke fram som særlig positivt ved å drive med økologisk 
melkeproduksjon, så finner vi igjen mye av den samme argumentasjonen som ble brukt som 
begrunnelse for å starte opp med økologisk melkeproduksjon. Det er miljøaspektene som 
veier tyngst. 
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Holdning til økologisk melkeproduksjon blant konvensjonelle melkeprodusenter og 
miljø for økologisk melkeproduksjon 
I samtalene med de tidligere produsentene var det ingen som trakk fram at det var et stort 
problem at andre konvensjonelle melkeprodusenter motarbeidet dem. Ei sa det slik: ”Greit – 
verken den store motstanden eller støtten”. De vi snakket med, ga uttrykk for at det var et lite 
eller ikke eksisterende miljø blant økologiske melkeprodusenter.  
 
Årsaker til å innstille den økologiske melkeproduksjonen 
Hvorfor enkelte produsenter endrer produksjonsretning og legger ned melkeproduksjonen er 
sammensatt. Det har vi sett tidligere i dette notatet, og det ble bekreftet gjennom samtalene 
med tidligere produsenter av økologisk melkeproduksjon. Det spenner fra egen sjukdom til 
generell landbrukspolitikk.  
 
En årsak flere imidlertid nevner, er kombinasjonen liten melkekvote og behov for å bygge for 
blant annet å kunne tilfredsstille kravene om løsdrift i 2011. En ordla seg slik:  

”Sitter på gammelt fjøs. Måtte ha bygget om en skulle ha fortsatt med økologisk melkeproduksjon. 
Kunne ha tynt det litt lengre om en hadde holdt fram med konvensjonell i stedet, men det ville ha 
blitt problematisk på sikt. Skulle en gjøre noe annet, måtte det bli før han ble 50 år [39 år i dag]”.  

 
På spørsmål om hvorvidt TINE og/eller myndighetene kunne ha gjort noe som endres deres 
valg om å legge ned den økologiske melkeproduksjonen, er det også sprikende 
tilbakemeldinger. To svarer kategorisk ”nei” på at TINE kunne ha gjort noe fra eller til med 
hensyn til å endre deres valg. Det var forhold som lå utenfor TINEs domene som var 
avgjørende for dem. Samtidig trekker enkelte fram at man opplevde at TINE hadde hatt en 
uengasjert holdning til økologisk produksjon. En sa det slik:  

”Men TINE var veldig lunkne, negative de fem årene fra 1995-2000. Da var det tungt… Hadde 
TINE vært ”gladere” i økologisk produsert melk i 1995, hadde det kanskje vært aktuelt og 
fortsatt.”.  

 
Når det gjelder hva myndighetene kunne ha gjort for å bedre økonomien, så er det enkelte 
som trekker fram generell landbrukspolitikk. Altså styrke økonomien. Videre trekker en fram 
at nytt regelverk førte til at de måtte bygge, og noe de ikke fant grunnlag for å kunne gjøre.  
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3.2 Enkelte rådgiveres tilbakemeldinger 
Med bakgrunn i gjennomgangen av registerdata og samtaler med enkelt produsenter, har vi 
vært i kontakt med enkelte rådgivere for å få generelle betraktninger knyttet til økologisk 
melkeproduksjon.  
 
Om hvor skoen trykker mest mht. å få flere til å legge om til økologisk melkeproduksjon 
Signalene fra ressurspersoner på området, viser at det er rimelig sammensatte årsaker som 
eksisterer for å få flere melkeprodusenter til å legge om til økologisk. 
 
Holdninger blant andre melkeprodusenter trekker flere rådgivere fram som et problem. 
Tilbakemeldingene går i retning av at det er store forskjeller mellom ulike miljøer. Det er ikke 
til å stikke under en stol at rådgiverne i større grad enn de produsentene vi har vært i kontakt 
med i denne kartleggingen, trekker fram at ”bygdepraten” i enkelte områder er en hemsko for 
å få flere til å legge om. I forlengelsen her er det ei som framhevet behovet for å få ”de rette” 
produsentene til å legge om. Om de banet veien, så hang flere seg på. En sier at han merker en 
mindre interesse for å legge om til økologisk ”i dag” sammenlignet med noen år tilbake i tid. 
Det gir seg også utslag i hvor mange som er i en omleggingsfase til økologisk 
melkeproduksjon.  
 
Samtidig er det flere som påpeker at arealgrunnlaget er en viktig begrensning for å legge om. 
Mangel på kunnskap om økologisk drift blir også trukket fram. Det er heller ikke gitt at det er 
de områdene der det agronomisk ligger best til rette for økologisk drift, hvor interessen for 
økologisk drift er størst. Flere har imidlertid trukket fram at det er like mye i de områdene 
hvor en har alternative muligheter til drift av jorda, hvor det er tyngst å få folk til å legge om. 
Det vil si om en kan dyrke korn og gras, så er inntrykket at det er verre å få folk til å legge om 
til økologisk. Det blir begrunnet med at det er tyngre å øke engarealet på bekostning av for 
eksempel kornarealet, for å kunne opprettholde melkeproduksjonen etter en avlingsreduksjon. 
Der en har godt innarbeidet alternativ bruk av arealet, vil en kunne oppleve at det er tyngre å 
legge om arealet. Herunder kan det også nevnes, at enkelte områder omtales som mer 
”produksjonsorientert” enn andre. En sa det slik: ”Det er derfor tungt for dem å gå ned i 
ytelse, selv om det til slutt skulle gi dem bedre sluttlinje”. Den samme rådgiveren sa samtidig 
at i andre områder er man mer ”tilskuddsorientert”. Motivasjonen for å legge om vil i disse 
områdene vil være mer begrunnet i hva en kan få ut i tilskudd enn i agronomiske forhold 
alene.  
 
Hvorvidt det er behov for større økonomiske stimuli for å få flere til å legge om til økologisk 
melkeproduksjon, er de rådgiverne vi har snakket med av noe delt oppfatning. En sa at det er 
mer sammensatte årsaker enn penger som hindrer folk i å legge om drifta. En annen sa at 
”idealistene har lagt om for lengst. Nå er det dem som trenger økonomisk stimuli som legger 
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om”. ”Selv med dagens tilskudd og priser, så er det ikke nok til at det er mange som legger 
om”.  
 
Et interessant poeng som kom opp i intervjuene med rådgiverne var at enkelte produsenter 
legger om deler av arealet uten å ha intensjon om å legge om hele produksjonen. ”Det er 
selvsagt en miljøgevinst i det, men det blir ikke mer økologisk melk eller kjøtt av det”. 
Omleggingen er da i stor grad ”tilskuddsmotivert” ved at man får ut ekstra arealtilskudd.  
 
Krav til investering, blant annet som følge av krav om at økologiske melkekyr skal inn i 
løsdriftsfjøs fra 2011, blir trukket fram som et hinder for å legge om til økologisk 
melkeproduksjon.  
 
Om avgangen fra økologisk melkeproduksjon 
I gjennomgangen av statistikken, som det også er vist til i dette notatet, går det fram at 
avgangen fra økologisk melkeproduksjon er mindre enn fra konvensjonell 
melkeproduksjon19.  
I samtalene med rådgiverne, ble det stilt spørsmål om avgangen i deres område er større 
innenfor økologisk enn innenfor konvensjonell. De svarene vi fikk på det spørsmålet, viste til 
tallenes tale i statistikken. Det er ikke grunnlag for å hevde at det er en større avgang fra 
økologisk enn fra konvensjonell melkeproduksjon.  
 
I den sammenheng kom det fram at enkelte produsenter de senere årene har lagt om for å få 
utløst omleggingstilskudd og ekstra AK-tilskudd. I disse tilfellene vil omleggingen være svært 
tilskuddsmotivert.   
 
Om hva som er den viktigste årsak til å legge om fra økologisk melkeproduksjon 
De rådgiverne som er kontaktet i denne sammenheng, er rimelig samstemte i at det er særlig 
fire forhold det er naturlig å trekke fram når det gjelder hva som er den viktigste årsak til at 
enkelte produsenter som har lagt om til økologisk, ikke forblir økologiske produsenter: 

• Klyngene 
• Samdrifter 
• Økonomien 
• Ressursgrunnlag 

 
De som faller utenfor og ikke har utsikter for å komme inn under en klynge for økologisk 
produksjon, vil ikke ha incentiv til å forbli økologiske produsenter. Det henger sammen med 
at de ikke får merprisen for å levere økologisk melk (mister 60 øre pr. liter), forutsatt at de 
ikke får tegnet en avtale på ”særskilt grunnlag”.   
 

                                                 
19 Nærmere presentert i tabell 4.1 og 4.2. 
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Når det gjelder etableringen av samdrifter, så vil man i mange tilfeller gå inn sammen med en 
konvensjonell produsent. Dermed vil antall økologiske produsenter blir redusert. 
Kravet til løsdrift fra 2011 hevder flere vil bli problematisk. En frykter at mange av de mindre 
gårdene ikke vil finne det økonomisk forsvarlig å fortsette med økologisk melkeproduksjon.  
 
Videre har enkelte produsenter ikke klart å opprettholde ønsket husdyrproduksjon, som følge 
av at omleggingen ikke gikk som forventet. Avlingene gikk ned mer enn forventet. Ei trekker 
også fram at det er ”tøft å være økolog blant konvensjonelle”. Et av poengene som også ble 
brukt om hvorfor ikke flere legger om til økologiske melkerproduksjon.  
 
En gikk så langt som å slå fast at det ofte var andre grunner enn driftsmessige forhold som lå 
bak en beslutning om å legge ned den økologiske produksjonen. Slik vi forstår det, er det da 
knyttet til forhold som ikke har med økologisk versus ikke økologisk melkeproduksjon å 
gjøre, men andre forhold enn driftsmessige forhold som er styrende for gårdbrukerens 
situasjon.  
 
Om den spesifikke rådgivningen overfor økologiske melkeprodusenter  
Flere av rådgiverne ser mangler i rådgivningen i dag. I den sammenheng trekker de fram 
behovet for å styrke førsterådgivningen overfor økologiske melkeprodusenter. Det er også en 
som sier klart at han har tro på en mer punktorientert rådgivning. I det ligger det at en går inn 
og ser på de brukene som faller innefor en klynge, for å vurdere om de gardene har 
tilstrekkelig ressurser til å gå i gang med økologisk melkeproduksjon. Slik det er organisert i 
dag, vil Landbrukets forsøksringer (LFR) ha en sentral oppgave i rådgivning på arealsiden.  
 
Av en annen rådgiver, blir det poengtert utfordringen i å få produsentene til nyttiggjøre seg 
den informasjonen som finnes. Vedkommende var også opptatt av behovet for en mer 
samordnet rådgivning mot gårdbrukerne, og en sa det slik at hun har tro på mer og dypere 
rådgivning fra TINE og LFR i fellesskap.  
 
I denne forbindelse ble det fra enkelte hold stilt spørsmål ved bruken av ressurser. Budskapet 
er at en del av midlene som går til å samle folk til ”vekkelsesmøter”, der funksjonærene tar en 
stor plass, kunne med fordel bli brukt mer direkte til faglige og sosiale tiltak til produsenter. 
For eksempel la dem få dekket avløserutgifter for å delta på ei samling over noen dager.  
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4 Oppsummerende betraktninger 
 
I dette notatet har vi hittil sett at det produseres mer økologisk melk i 2005 og i første halvår 
2006 enn i 2001. Samtidig vet vi at melkeproduksjonen samlet sett har vært forholdsvis stabil 
i samme periode på i overkant av 1 500 millioner liter (NL 2006). Økningen i produksjonen 
av økologisk melk kommer (i all hovedsak) fra produsenter som legger om fra konvensjonell 
melkeproduksjon. I praksis er det slik at det er de som allerede er inne som melkeprodusenter 
som kan legge om.  
 
Tilbake til tallene. Er det riktig at økologiske melkeprodusenter slutter i større grad enn 
konvensjonelle produsenter? For å belyse det er det nødvendig å trekke inn opplysninger om 
”alle” produsenter.  
 

Tabell 4.1 Antall søkere av produksjonstilskudd til melkeproduksjon (ku) per 1.1. årene 
2002-2006 (31.12.2000) 

  Søkere Melkekyr Prosent endring i antall søkere siden 2001** 
01.01.2006 15 058 265 186 -26,5 
01.01.2005 16 196 271 540 -21,0 
01.01.2004 16 908 280 234 -17,5 
01.01.2003 17 771 282 263 -13,3 
01.01.2002 18 861 287 692 -8,0 
31.12.2000 20 499 301 406 0,0 

Kilde for tallgrunnlag: www.slf.dep.no, http://32.247.61.17/skf/prodrapp.htm, tatt ut den 11.10.2006, 1.12.2006 
** Til og med og med 1.1.2000, opererte man med 31.12 som telledato. 
 
Tallene over viser at det har vært en betydelig endring i sammensetningen og i antall 
produsenter av melk. Nå vil en del av foretakene som er blitt borte fra statistikken, komme inn 
igjen som samdrift. Slik sett kan det hevdes at nedgangen på en måte er noe mindre enn det 
som kommer fram i tabellen over20.  
 

                                                 
20 I følge SLF (http://www.slf.dep.no/iKnowBase/Content/5241/Samdrifter%20pr.%2010.11.2005.xls) var det pr 
10.11.2005 3 364 eiendommer som inngikk i en melkesamdrift, fordelt på 1 481 samdrifter. Av disse 
samdriftene har 952 blitt etablert i dette århundret (f.o.m. år 2000) Det innebærer at reduksjonen i antall foretak 
med melkeproduksjon reelt sett vil være noe mindre enn tallene i tabellen over kan tolkes som.  
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Tallene over kan sammenholdes med utviklingen i økologisk melkeproduksjon. I figuren og 
tabellen under er det gjort. 
 

Økologisk kumelkproduksjonstall 2002-2005
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 Kilde: Statistikksamling til TINE Produsentrådgivning 2002-2005 
Figur 4.1 Økologisk kumelkproduksjonstall over antall produsenter og innveid 

melkemengde.  
 

Tabell 4.2 Økologisk kumelkproduksjonstall, produsenter og innveid melkemengde pr 
region i 2005 og endring i prosent i perioden 2002-2005. 

  2005 
  

Prosentvis endring 2002-2005 

  Antall 
produsenter 

Innveid melk 1000 liter Antall 
produsenter 

Innveid melk 

Øst 134  12 391  8,1 48,7 
Midt-Norge 96  7 738  37,1 85,5 
Vest 21  1 238  -22,2 -1,2 
Sør 42  3 514  5,0 29,0 
Nord 13  769  18,2 7,7 
Landet 306  25 650  12,5 49,2 
Kilde: Statistikksamling til TINE Produsentrådgivning 2002-2005 
 
I 2005 ble det innveid 49 prosent mer økologisk melk enn i 2002, og det er 12 prosent flere 
økologiske melkeprodusenter enn i 2002. Samtidig som det går fram at det har blitt færre 
produsenter fra 2004 til 2005, selv om produksjonen av økologisk melk fortsatte å stige noe. 
Det er med andre ord en noe annen utvikling innenfor økologisk enn innenfor utviklingen av 
konvensjonell melkeproduksjon. Dette er ikke oppsiktsvekkende, men det er verdt å ta hensyn 
til når en skal vurdere strategier for melkeproduksjonen i framtiden.  
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Tallene i tabellen over underbygger dermed inntrykket rådgivere og ressurspersoner har gitt 
uttrykk for gjennom intervjuene: Økologiske melkeprodusenter slutter ikke med 
melkeproduksjon i større grad enn konvensjonelle melkeprodusenter.  
 
Slutning I:  Det er ikke for mange som slutter men det er for få som har lagt om til 

økologisk 
Med bakgrunn i det som har kommet fram i dette notatet, er vi av den oppfattning at 
problemet er at det er for få som har lagt om. Det er ikke at det er for mange som slutter.  
 
Dette henger sammen med årsakene produsentene har oppgitt for å legge ned produksjonen 
av økologisk melk. Inntrykket av at det er et mangfold av grunner til å ikke fortsette som 
økologisk melkeprodusent. I mange tilfeller er dette forhold som ligger utenfor TINE eller 
andres muligheter for å påvirke. Dette blir bekreftet både gjennom grunnene produsentene 
oppgir til Debio for å melde seg ut, i samtaler med produsenter, rådgivere og andre 
ressurspersoner.  
 
Slutning II: Holdning til økologisk er et problem 
Enkelte produsenter har, som vi har vist, uttrykt klart at det oppleves som problematisk at 
”systemet” i en tidlig fase opplevde å være så lunkne til de som ville gå i bresjen for 
økologisk produksjon. I samtalene med rådgiverne trekkes det fram at det fortsatt er et 
problem at holdningen til økologisk melkeproduksjon er såpass negativ blant produsenter. 
Samtidig er det vist til store lokale forskjeller, som det kan være verdt å merke seg. Det er 
ikke agronomiske betingelser som påvirker om man i enkelte områder er mer eller mindre 
positiv. Ei ordla seg slik at det ble et spørsmål om å få med de rette personene. Om det er 
denne typen mekanismer som fungerer, så er det sårbart med tanke på hvor det i framtiden 
faktisk vil bli etablert økologisk melkeproduksjon. Funnene i denne kartleggingen føyer seg 
imidlertid godt inn i bildet som ble avdekket i Eierundersøkelsen TINE gjennomførte i 2005. 
Der går det fram at kun 28 prosent sier seg enig i påstanden om at ”TINE bør satse mer på å 
frem økologiske produkter i markedet”.  Dette er 6 prosentpoeng færre enn i 2001 (Lutnæs og 
Klepp 2005:62).  
 
Slutning III Stor variasjon i definisjonen av klynger 
Et spørsmål som dukker opp mer som en følge av ulike innspill og drøftelser, enn på grunn av 
at produsenter selv har påpekt det som et problem i seg selv, er definisjonen av klynger.  
Ideen bak å definere klynger i 2002, var å legge til grunn et prinsipp om at alle som bodde 
innenfor et vedtatt klyngeområde skulle ha rett til å inngå leveringsavtale. I tillegg ble det 
åpnet for at en i særlige tilfeller kunne opprette avtaler med andre produsenter (TMØ 2006: 
64). Etter utvidelsen av klyngene i TINE Meieriet Øst vil nærmest hele regionens område 
være definert inn under klyngeområdet (med unntaket av fire kommuner der det kan inngås 
særskilte avtaler). En lignende praksis har man valgt i TINE Meieriet Nord. I TINE Meieriet 
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Sør, TINE Meieriet Vest og i TINE Midt Norge synes man fortsatt å holde mer på de 
opprinnelige prinsippene bak opprettelsen av klynger.  
 
Det er grunn til å påpeke er at opprettelsen av klynger mister sin verdi som virkemiddel og 
hjelpemiddel for å prioritere ressurser hvis den omfatter store områder. Det er også vanskelig 
å se hvordan en kan målrette og intensivere rådgivningen etter geografiske områder, om 
”hele” regionen inngår.  
 
Trolig er det også lettere å være ”prinsippfast” i en situasjon der en har for mye økologisk 
melk enn i en periode der en har underdekning. Midt oppi den skvisen skal man være på vakt 
for å forvalte klyngene på en slik måte at de mister legitimitet som styringsmiddel. Ulik 
praktisering av klyngedefinisjonen, herunder hvilke kriterier som legge til grunn, kan skape 
misnøye også innad i TINE. Ikke minst om klyngene forvaltes på en slik måte at det gir 
uforutsigbare rammevilkår for TINEs eiere.   
 
Slutning IV Få melkeprodusenter er under omlegging til økologisk 
I samtaler med enkelte av rådgiverne har det kommet fram at det er forholdsvis få som står på 
terskelen til å legge om til økologisk melkeproduksjon. Dette er et inntrykk som blir bekreftet 
i notat fra ”Trender i norsk landbruk” ved Norsk senter for bygdeforskning (Storstad 2006). 
Kun 1,5 prosent av norske bønder hadde planer om å legge om til økologisk drift i 2006. 
Dette er mer enn en halvering fra 2002, da 3,6 prosent som hadde planer om det. Det er også 
verdt å merke seg at Storstad finner grunnlag for å skrive følgende:  

”Men det kan synes som interessen blant melkeprodusentene har blitt redusert merkbart de siste 
fire årene, mens det er en økning blant de som driver med planteproduksjon, frukt og grønnsaker 
(ikke korn)” (Storstad 2006: 8). 

 
Slutning V  Øvrige tiltak som kan bli aktuelle om det blir for lite økologisk melk 
En permanent underdekning av økologiske melkeprodukter, vil kunne ramme også 
konvensjonelle melkeprodusenter hardt, ved at man mister tillit til næringens evne til å 
forsyne markedet med det som etterspørres. Krav om økt import vil da kunne melde seg slik 
situasjonen til tider har vært på storfekjøttsiden de senere årene. Her følger derfor en kort 
oppstilling av enkelte øvrige tiltak som kan være aktuelle å vurdere om en underdeknings-
situasjon melder seg.   

• Eget forholdstall for økologiske og konvensjonelle melkeprodusenter.  
Det vil innbære at en får mulighet til å sette opp forholdstallet mer for økologisk (og 
vise versa) om det er behov for det. 

• Synliggjøring av økologisk i prognosene  
Utarbeide offentlige prognoser også for produksjonen og etterspørselen etter 
økologisk. Dette vil også bidra til en økt bevissthet og et økt fokus om utviklingen 
innenfor økologisk produksjon.  
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• Prioritere større del av melkekvoter som omsettes til økologiske melkeprodusenter. 
Det vil i praksis innebære en videreutvikling av det som ble vedtatt ved 
jordbruksforhandlingene i 2006, der det ble bestemt at 10 prosent av den kvoten staten 
kjøper skulle forbeholdes økologiske bruk.  

• Vurdere hvorvidt 60 øre pr. liter er nok i merpris. 
I den sammenheng kan det også være nødvendig å se nærmere på merprisen en oppnår 
på økologisk kjøtt. Om det viser seg å være et hinder for å legge om til økologisk 
melkeproduksjon, vil initiativ som går utenfor TINEs domene være aktuelle å følge 
opp. 
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Vedlegg 1 Oversikt over definerte ”klynger” for  
øko-melkproduksjon  

 
TINE Region Kommuner som inngår i   

definerte klynger 
Tilleggsopplysninger 

Akershus 
Alle kommunene 
Vestfold 
Alle kommunene 
Østfold 
Alle kommuner 
Buskerud 
Alle kommuner  
 
Hedmark 
Alle kommuner med unntak av  
Trysil, Engerdal, Åmot, Stor-Elvdal, 
Rendalen og Folldal. 
 

TINE Meieriet Øst 
(TMØ) 
Klynger pr.1.1.07 i

 

Oppland 
Alle kommuner. 

Pr. 1.1.2007 er det 127 produsenter i 
TMØ. 
Alle med leveringsavtale. 
Melka kjøres inn etter behov. 
 
 
 
 
 
 
Det kan skrives leveringsavtale 
i kommunene Folldal, Rendalen, Stor-
Elvdal og Åmot på individuelt grunnlag. 
 

   
TINE Meieriet Sør 
(TMS) 

Telemark 
Kommunene: Skien, Siljan, Porsgrunn, 
Bamble 

 

 Agder: 
Kommunene: Farsund, Lyngdal, 
Åsreal/Audnedal. Valle, Bygland, Evje 
& Hornnes, Iveland. I tillegg aksen 
langs RV 9 fra Kristiansand til 
fylkesgrensa Vest- Aust Agder innenfor 
en avstand på 5 km (langs vei (på begge 
sider av RV 9) 

 

 Rogaland 
Kommunene Hå, Klepp, Time, Sola, 
Randaberg, Stavanger, Rennesøy, 
Bokn, Sandnes (områdene vest for 
Vatnekrysset og nord og vest for 
Høyland kirke). Nord for Boknafjorden 
gjelder det Tysvær kommune med 
unntak av området sør for Yrkje langs 
RV 515. I tillegg Haugesund kommune 
og fastlandssida av Karmøy kommune, 
i tillegg kommer en akse fra Skånevik 
til TMS Haugesund.  
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TINE Meieriet Vest 
(TMV) 

Klynge 1: Ørstad og Sykkylven  

 Klynge 2: 
Vik, Aurland, Voss, Granvin, Kvam, 
Kvinnherad (nord for 
Hardangerfjorden) 

I tillegg er det inngått avtaler med en 
produsent i hver av kommunene Ørsta, 
Etne og Vindafjord som alle ligger 
utenfor de definerte klyngende.  

   
TINE Midt-Norge 
(TMiN) 

Kommunene Røros, Holtålen, Midtre 
Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu, 
Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, 
Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, 
Namdalseid, Rissa, Agdenes, Orkdal, 
Rindal, Surnadal, Tingvoll. 

Utenom klyngene kan det bli inngått 
leveranseavtaler med enkeltprodusenter 
om en finner der hensiktsmessig. 

   
TINE Meieriet Nord 
(TMN) 

Klynge 1: Rundt meieriet i 
Sandnessjøen  
Klynge 2: 
Rundt meieriet i Harstad. 

Det er videre åpnet å tegne avtaler 
utenfor klyngene om en finner behov for 
det i markedet, det vurderes som 
logistikkmessig forsvarlig og det er 
stabile produsenter ii.  

Kilde: De regionvise medlemshåndbøkene for TINE i 20061. i Opplysninger gitt av TMØ den 5.12.2006.  
ii Opplysninger presisert i TMN den 7.12.2006. 

                                                 

 

1 Det gis ut regionvise medlemshåndbøker i TINE. Eks på ei slik medlemshåndbok er TMØ 
Medlemshåndbok: http://org.tine.no/dok/1176_Medlemshandbok_TINE_Meieriet_Ost_06.pdf?item=4  
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Vedlegg 2 Utdypende registerdata  
 
 
 

Tabell 1 Antall dekar økologisk areal i 2003 blant de som holder fram med 
økologisk melkeproduksjon og de som sluttet 2003-2005. Prosent. 

 Har fortsatt økologiske melkekyr 
(N=278) 

Har ikke lenger økologiske 
melkekyr 
(N=64) 

0-49 daa 1 5 
50-99 daa 5 3 
100-199 daa 24 25 
200-299 daa 31 41 
300-499 daa 29 23 
500 daa - 10 3 
Totalt 100 100 
Kilde: Spesialkjøring i Debio sitt fagprogram i september 2006 

 

Tabell 2 Antall dekar samlet areal i 2003 blant de som holder fram med økologisk 
melkeproduksjon og de som sluttet 2003-2005. Prosent. 

 Har fortsatt økologiske melkekyr 
(N=302) 

Har ikke lenger økologiske 
melkekyr 
(N=65) 

0-49 daa 4 3 
50-99 daa 3 5 
100-199 daa 19 22 
200-299 daa 30 35 
300-499 daa 30 26 
500 daa - 13 9 
Totalt 99 100 
Kilde: Spesialkjøring i Debio sitt fagprogram i september 2006 
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Tabell 3 Antall dekar økologisk areal i 2005 blant de som holder fram med 
økologisk melkeproduksjon og de som sluttet 2003-2005. Prosent. 

 Har fortsatt økologiske melkekyr 
(N=302) 

Har ikke lenger økologiske 
melkekyr 
(N=65) 

0-49 daa 0 4 
50-99 daa 3 8 
100-199 daa 21 25 
200-299 daa 30 33 
300-499 daa 33 21 
500 daa - 13 8 
Totalt 100 99 
Kilde: Spesialkjøring i Debio sitt fagprogram i september 2006 
 

Tabell 4 Antall dekar samlet areal i 2005 blant de som holder fram med økologisk 
melkeproduksjon og de som sluttet 2003-2005. Prosent. 

 Har fortsatt økologiske melkekyr 
(N=302) 

Har ikke lenger økologiske 
melkekyr 
(N=65) 

0-49 daa 4 29 
50-99 daa 3 5 
100-199 daa 18 15 
200-299 daa 25 23 
300-499 daa 35 17 
500 daa - 16 11 
Totalt 101 100 
Kilde: Spesialkjøring i Debio sitt fagprogram i september 2006 
 
Den en kan slå fast med bakgrunn i disse arealopplysningene er at de som fortsetter med 
økologisk melkeproduksjon driver mer areal i dag enn de gjorde i 2003. Vi ser at andelen 
med mer enn 300 dekar økologisk areal har steget fra 39 til 46 prosent. På den andre 
siden går det fram at de som har sluttet med økologisk melkeproduksjon, driver mindre 
areal, og at i høyere grad driver konvensjonelt areal i 2005 enn tilfellet var i 2003. 
Andelen med mer enn 300 dekar samlet areal har sunket fra 35 prosent til 28 prosent.  
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Tabell 5 Oversikt over hvilke planteproduksjoner som er registrert på de som 
holder fram med melkeproduksjon og de som har sluttet med økologisk 
melkeproduksjon i perioden 2003-2005. Antall  

  Har fortsatt økologisk melkekyr 
(i alt 302) 

Har ikke lengre økologiske 
melkekyr (i alt 65) 

 
Kode  Øko. Konv. Karens Øko. Konv. Karens 
210 Fulldyrket eng 290 5 63 48 7 7 
211 Overflatedyrket eng 81 0 8 12 0 0 
212 Innmarksbeite 192 2 20 35 2 3 
213 Andre grovfôrvekster 154 0 12 14 1 1 
223 Grønngjødsling 7 0 0 2 0 0 
230 Poteter 77 0 2 10 1 0 
237 Oljevekster 0 0 0 0 0 0 
238 Rug og rughvete 9 2 1 0 0 0 
239 Korn til krossing 30 0 1 0 0 0 
240 Vårhvete 22 1 4 4 0 1 
2401 Spelt 6 0 0 0 0 0 
242 Bygg 80 2 9 9 3 1 
243 Havre 56 2 8 11 2 1 
245 Erter og bønner til 

konserves og lignende 
4 0 0 1 0 0 

246 Engfrø og annet til 
modning 

9 1 0 3 0 0 

247 Høsthvete 4 1 0 1 0 0 
250 Andre veksthus og 

drivbenker pr. 31.7.2005 
2 0 0 0 0 0 

2501 Tomat 0 0 0 0 0 0 
2502 Paprika 0 0 0 0 0 0 
2503 Agurk 1 0 0 0 0 0 
2504 Salat  0 0 0 0 0 
2505 Oppal småplanter 

/pluggplanter 
0 0 0 0 0 0 

2506 Potteplanter  0 0 0 0 0 
251 Veksthus og drivbenker 

oppvarma pr. 1.3.2005 
3 0 0 0 0 0 

2511 Tomat 0 0 0 0 0 0 
2512 Paprika 0 0 0 0 0 0 
2513 Agurk 0 0 0 0 0 0 
2514 Salat 0 0 0 0 0 0 
2515 Oppal småplanter/ 

pluggplanter 
0 0 0 0 0 0 

2516 Potteplanter 0 0 0 0 0 0 
260 Matkålrot 11 0 0 1 0 0 
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Tabell 5  fortsetter 
  Har fortsatt økologisk melkekyr 

(i alt 302) 
Har ikke lengre økologiske 

melkekyr (i alt 65) 
 

Kode  Øko. Konv. Karens Øko. Konv. Karens 
263 Andre grønnsaker 31 0 1 2 0 0 
26301 Gulrot 11 0 0 1 0 0 
26303 Løk 5 0 0 0 0 0 
26304 Purre 1 0 0 0 0 0 
26305 Rødbeter 4 0 0 0 0 0 
26306 Brokkoli 2 0 0 0 0 0 
26307 Blomkål 2 1 0 0 0 0 
26308 Rosenkål 0 0 0 0 0 0 
26309 Kinakål 0 0 0 0 0 0 
26327 Hodekål 2 0 0 0 0 0 
26340 Annen kål 0 0 0 0 0 0 
26313 Erter 0 0 0 0 0 0 
26940 Urter 0 0 0 0 0 0 
271 Moreller og kirsebær 0 0 0 0 0 0 
272 Epler 6 0 0 1 0 0 
273 Pærer 1 0 0 0 0 0 
274 Plommer 1 0 0 0 0 0 
280 Jordbær 8 0 0 0 0 0 
281 Andre bær 9 0 0 1 0 0 
285 Planteskoleareal og 

blomsterdyrking på 
friland 

2 0 0 0 0 0 

290 Brakk 5 0 1 0 0 0 
292 Areal ute av drift 

(fulldyrket og 
overflatedyrket) 

1 3 0 0 0 0 

293 Areal ute av drift, 
innmarksbeite 

0 2 0 0 0 0 

294 Areal i drift, men ikke 
berettiget 
produksjonstilskudd 

5 2 0 0 0 0 

2941 Juletrær 0 0 0 0 0 0 
2942 Sopp 0 0 0 0 0 0 
29400 Urter 2 0 0 0 0 0 
Kilde: Spesialkjøring i Debio sitt fagprogram i september 2006 
 
Tabellen over viser hva produsentene bruker arealet til. Blant annet går det fram at 48 av 
de 65 som har sluttet med økologisk melkeproduksjon fortsatt har økologisk drevet 
engareal.  



 
 
 

Landbrukets 
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