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SAMMENDRAG 

Fra og med 1997 har det vært mulig å melde melkekvote inn for salg. I perioden 1997-2001 

var det i alt 5080 melkeprodusenter som tok dette valget. Denne rapporten søker å gi svar på 

hvem som solgte kvoten, og hvordan dette salget påvirket husdyrhold og 

jordbruksproduksjon. Data fra fagsystem for melkekvoter er koblet til søknad om 

produksjonstilskudd og leveranseregisteret for slakt, og hver kvoteselger er registrert med 

årlige observasjoner i perioden 1996-2001. 

De som selger melkekvote for ku har i gjennomsnitt en mindre kvote enn gjennomsnittet for 

alle melkeprodusenter. Driftsarealet de disponerer er i gjennomsnitt mindre enn tilsvarende 

areal for populasjonen, og de er litt eldre enn gjennomsnittet for alle personlige brukere i 

landbruket. De som selger melkekvote for geit har også en gjennomsnittlig kvote som for alle 

salgsår er lavere enn gjennomsnittlig kvote for alle geitemelkprodusenter. De disponerer et 

driftsareal før salg som varierer fra 84 dekar til 113 dekar. Gjennomsnittlig alder ved salg 

varierer fra 47 til 53 år. 

For første årgang selgere av melkekvote for ku viser utviklingen at 73 prosent fortsetter med 

tradisjonelt jordbruk ett år etter salg. To år etter er det 6 8 prosent, mens det etter tre år er 61 

prosent som søker om produksjonstilskudd. Siste året disse er observert er det 56 prosent som 

fortsetter med tradisjonelt jordbruk. For samme årgang selgere av geitmelkkvote er det en 

større andel som avvikler drift av tradisjonelt jordbruk på ethvert tidspunkt etter salg. 

De som solgte melkekvote for ku brukte mellom 86 og 91 prosent av driftsarealet til 

grovf6rproduksjon året før salg. Andelen av arealet nytta til kom og oljefrø varierte mellom 8 

og 12 prosent på samme tidspunkt. Etter salg faller andelen nyttet til grovf6r, mens 

komandelen øker. Selgere av melkekvote for geit benyttet mellom 97 og 99 prosent av 

driftsarealet til grovforproduksjon året før salg. De som ikke avvikler driften fortsetter i stor 

grad med denne produksjonen. 

Det er ingenting som tyder på at selgere av melkekvote for ku ekspanderer med hensyn til 

areal. Med unntak av 1999-årgangen, reduseres gjennomsnittlig driftsareal for de med fortsatt 

drift. Når det gjelder selgere av geitmelkkvoter, er utviklingen entydig; etter salg øker 

driftsarealet for de med fortsetter med tradisjonelt jordbruksproduksjon. 

Flere avikler storfe-, og svinehold enn de som avvikler all drift. Det betyr at andelen blant 

kvoteselgerne med storfe og svin blir redusert etter salg. For kvoteselgere med sau i tillegg til 

kumelk før salg er utviklingen en annen; antall som har leveranser av sauekjøtt til slakteriene 

viser ingen reduksjon etter salg. Det betyr at andelen med sau øker for de med fortsatt drift. 





1 Innledning 
Denne rapporten utgjør del 2 av prosjektet "Salg av melkekvoter - hva gjør de som selger 

kvoten?" Første del ble publisert i september 2002, og var basert på en spørreundersøkelse 

blant kvoteselgerne i 2002. Viktige elementer i undersøkelsen var spørsmålet om hva de ville 

gjøre etter salg, og hvordan de trodde gårdens ressurser ville bli anvendt i framtiden. 

Denne delrapporten baserer seg på registerdata, og er dermed en analyse av hvordan 

kvoteselgerne faktisk har tilpasset seg. Hva kjennetegner de melkeprodusentene som selger 

kvoten, og i hvilken grad starter de opp med annen jordbruksproduksjon? 

Analysen er basert på data fra 3 ulike registre; 

F AME (Fagsystem for melkekvoter), 

Søknad om produksjonstilskudd 

Leveranseregisteret for slakt 

Materialet omfatter alle enheter som har solgt melkekvoten for ku i perioden 1997-2001. For 

å muliggjøre en analyse av tilpasning før og etter salg, er det valgt å innhente informasjon for 

året 1996.Analysen har som hovedformål å illustrere hvordan kvoteselgerne velger å tilpasse 

seg et nytt produksjonsmiljø. For første årgang selgere har vi informasjon om tilpasningen 4. 

år etter salg. 

1.1 Definisjoner og begreper 

Enheten i datamaterialet er 8-siffret produsentnummer, som består av kommunenummer ( 4 

siffer og et løpenummer (4 siffer) som til sammen identifiserer bruket/jordbrukseiendommen i 

produsentregisteret. I analysen blir begrepene enhet eller melkeprodusent benyttet synonymt 

for den enkelte observasjon i materialet. 

Generelt er det slik at enhver som eier en landbrukseiendom, eller forpakter en slik eiendom 

med godkjent forpakterkontrakt, kan søke om produksjonstilskudd i henhold til den generelle 

forskrift om slik tilskudd. Selskaper som ikke eier, men driver en slik eiendom kan også etter 

gitte bestemmelser søke om tilskudd. Med andre ord må en som søker om 

produksjonstilskudd disponere et jordbruksareal, eid eller leid. Når det i denne rapporten blir 

referert til enheter uten aktivt driftsareal, er dette enheter i materialet som ikke har søkt om, 

eller ikke kommer inn under bestemmelsene, og dermed ikke har fått slikt tilskudd. Man kan 

ikke sette likhetstegn mellom enheter uten aktivt driftsareal, og totalt opphør i produksjon av 

enhver landbruksrelatert virksomhet. Når det allikevel benyttes begrepet "avvikler drift", er 

det drift som faller innenfor det produksjonsområdet som registerdataene dekker. 

Perioden som analyseres dekker fem salgsår. Hver årgang selgere blir betegnet som årganger. 

Det betyr at alle som solgte kvoten i 1997 utgjør 1997-årgangen av selgere, alle som solgt i 

1998 utgjør 1998-årgangen, osv. Ved analyse av utviklingen over tid for de ulike 

LU-rapport nr.2 - 2003 



Side 2 Kvoteselgerne 1997-2001 

salgsårganger vil endring i produksjonen bli referert året før salg. Dette blir kalt 

referansesituasjon en. 

1.2 Samdrifter 

En del melkeprodusenter har inngått avtale om samdrift. Etter gjeldene regler er det slik at 

samdriften registreres på et av medlemmenes produsentnummer. Det betyr at antall 

melkeprodusenter er større enn antall bruk med melkeproduksjon. Dersom deltakerne i 

samdrifter ikke har annen produksjon enn melk, kan etablering av samdrift medføre at det 

ikke registreres noen form for produksjon på en enhet i en periode. Dersom den oppløses, og 

en eller flere av medlemmene deretter selger melkekvoten, blir salget registrert på det 

opprinnelige produsentnummer. Dette kan gi et noe skjevt bilde av hvilken produksjon som 

faktisk har skjedd på denne enheten. Der er !midlertid få enheter dette gjelder i det 

datamaterialet som her blir analysert. Det er derfor ikke korrigert spesielt for samdrifter. 

1. 3 En kort oppsummering av del rapport 1 

Kvoteselgeren i 2002 var i gjennomsnitt 50 år, og 20 prosent var under 40 år. De fikk oppgjør 

for ei kvote på 63 900 liter i snitt, og det ble stipulert en kvoteoppfyllingsgrad i salgsåret på 

77 prosent. Kvoteselgerne i 2002 så for seg at de ville disponere 18 % mindre areal i 2007 enn 

de gjorde året før salg. Reduksjon kom som følge av at de ville leie mindre areal og leie bort 

mer. Få enheter så for seg at majoriteten av arealet de disponerte året før salg ville være 

brakklagt 5 år fram i tid. Kvoteselgerne i 2002 så for seg en reduksjon i antall dekar nyttet til 

dyrking av grovf6r, men en økning i areal nyttet til kornproduksjon og potet. Andelen som 

leverer storfeslakt vil falle sterkt fram mot 2007, mens de som hadde kombinasjon av melk og 

sau, samt melk og gris vil opprettholde produksjonen av sau- og svinekjøtt. 

1. 4 Rapportens struktur 

Rapporten starter med en oversikt over kvoteordningen for melk. I kapittel 3 blir det foretatt 

en oppsummering av utviklingen for alle landets melkeprodusenter i perioden som 

analyseres. Deretter presenteres resultatene for selgerne av kumelkkvoter kapittel 4 - 6, mens 

resultatene for selgerne av geitemelk kvoter kommer i kapitlene etter. Hver av disse kapitlene 

vil starte med en oppsummering. Dette er gjort for at det skal være mulig å danne seg en 

oversikt over salgsårgangen uten å måtte gå inn i alle detaljer. 
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2 Kvoteordningen for melk og salg av 
melkekvoter 

Kvoteordningen for melk ble innført i Norge i 1983, og hadde som formål å tilpasse 

melkeproduksjonen til avsetningsmulighetene i markedet. Markedet var preget av 

overproduksjon, og innføring av kvoteordningen var et virkemiddel for å regulere 

produksjonen. Kvotene ble tildelt det enkelte bruk, og kvotens størrelse ble bestemt ut fra 

brukets mjølkeproduksjonsareal, samt historisk melkeleveranser. Samtidig ble det innført et 

to-pris system, som var utformet slik at melkebonden fikk dårligere betalt for melk levert 

utover kvoten. 

Fra og med 1997 har det årlig vært mulig å melde melkekvote inn for salg. For å :Ia solgt 

kvoten må bruket hatt sammenhengende leveranser fram til 1. august året før salg, (1997: 1. 

januar i salgsåret) og leveranser i 24 måneder sammenhengende før opphør av produksjonen. 

I 1997 ble kvotesalget realisert med virkning fra 1. 7 .1997. For de øvrige salgsomgangene, 

med unntak av den ekstraordinære salgsomgangen i 2000, har effektueringsdatoen vært 31.12. 

For den ekstraordinære salgsomgangen i 2000 ble kvotesalget gjennomført med virkning fra 

1.3.2000. 

En melkeprodusent som ønsker å selge kvoten sin, får oppgjør for gjennomsnittlig levert 

kvanta innenfor kvoten de siste 5 årene før salg. Salgskvoten vil derfor være forskjellig fra 

kvoten som er tildelt siste år. 

Gjennom omsetning av kvoter i perioden 1997-2001 er netto inndratt omlag 190 mill. liter 

kumelk. 
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3 Utvikling i melkeproduksjon og storfe i 
perioden 1996-2001 

Formålet med dette kapittelet er å presentere tall for populasjonen av melkeprodusenter. Dette 

gjør det mulig å sette analysen av kvoteselgerne i en kontekst, slik at man kan avgjøre 

hvorvidt kvoteselgerne skiller seg ut på et eller flere områder. 

3 .1 Alder og kjønn 

I følge Jordbrukstellingen 1999 (SSB, 2002) var gjennomsnittsalderen på driftsenheter med 

personlig bruker 48 år. Kvinneandelen i jordbruket er i følge samme kilde 13 prosent. 

3 .2 Antall melkeprodusenter og kvotestørrelser - ku 

Tabell 3.1 viser utviklingen i antall melkeprodusenter med kvote pr 31.12 og gjennomsnittlig 

kvotestørrelser for disse. I 1996 var det 25 437 melkeprodusenter - ku i Norge. I 2001 var 

antallet redusert til 19 751. Dette er en reduksjon på 5 686. Gjennomsnittlig kvotestørrelse 

for alle melkeprodusenter har i samme periode økt med vel 8 700 liter, fra 70 944 liter til 

79 667. 

Tabell 3.1: Antall melkeprodusenter og kvotestørrelser 1996-2001 - Ku 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

!Antall 

imelkeprodusenter 25 437 25 089 24 178 22 698 20 617 19 751 

Gjennomsnittlig 

kvote, liter 70 944 72 111 73 567 76 245 77 383 79 667 
Kilde : Tine Norske Me1ener, Årsmeldmg 1996-200 l 

I tabell 3 .2 vises den fylkesvise fordelingen av melkeprodusentene og levert melkemengde i 

1999. Rogaland er landets største fylke med hensyn til både antall melkeprodusenter, og 

produksjon av melk. 13,7 prosent av landets produsenter av kumelk kommer fra dette fylket. 

Disse leverer 17 prosent av all melk som blir produsert. Når fylket har en større andel av 

melkemengden enn av antall produsenter, drar det i retning av at produsentene fra Rogaland i 

gjennomsnitt leverer mer enn landsgjennomsnittet. Halvparten av fylkene har større 

prosentvis andel av levert mengde enn av antall produsenter. Nest etter Rogaland er det 

Nord-Trøndelag som har størst forskjell mellom mengde og antall produsenter. 

LV-rapport nr.2 - 2003 



Kvoteselgerne 1997 - 2001 Side 5 

Tabell 3.2: Antall melkeprodusenter og levert mengde melkfordelt på.fylke, 1999 

Fylke Antall produsenter Levert mengde 

melk 

Østfold 1,6 % 2,2 % 

Akershus 1,6 % 2,1 % 

Hedmark 5,3 % 5,8 % 

Oppland 11,7 % 10,5 % 

Buskerud 2,6% 2,3 % 

Vestfold 0,8 % 1,1 % 

Telemark 1,4 % 1,0 % 

Aust-Agder 1,2 % 0,9% 

Vest-Agder 2,9% 2,3 % 

Rogaland 13,7 % 17,0 % 

Hordaland 7,3 % 5,8 % 

Sogn & Fjordane 9,4% 7,2% 

Møre & Romsdal 10,0 % 10,0 % 

Sør-Trøndelag 9,8 % 10,0 % 

Nord-Trøndelag 9,9% 11,0 % 

Nordland 7,4% 7,0% 

Troms 2,4% 2,4% 

Finnmark 1,0 % 1,2 % 

Totalt 100,0 % 100,0 % 

Kilde: SSB, 2002 og Tine Årsmelding 1999 

Oppland, Rogaland og Møre og Romsdal har alle over 10 prosent av landets 

melkeprodusenter. Trøndelagsfylkene følger tett etter med hhv 9,9 og 9,9 prosent av antall 

melkeprodusenter. Når det gjelder levert mengde så har alle disse fem fylkene over 10 prosent 

av levert mengde. 

Andelen melkeprodusenter med kvote under 60 000 liter har blitt mindre i løpet av perioden 

vi studerer. Tabell 3.3 viser prosentvis fordeling av levert kumelk fordelt på kvotestørrelser 

for årene 1997 og 2001. 
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Tabell 3.3: Levert melkfordelt på kvotestørrelse i prosent. 

Leveransestruktur 

1997 2001 

0-39999 1 7,0 % 4,5 % 

40000-59999 1 16,0 % 12,9 % 

60000-79999 1 28,9 % 25,0% 

80000-99999 1 19,7 % 21,2 % 

100000-159999 1 21,1 % 25,6% 

1600001 + 7,3 % 10,8 % 

Totalt 100,0 % 100,0 % 

Kilde: Årsmeldinger fra Tine Meierier 1997 og 2001. 

Mens 23 prosent av alle melkeprodusenter i 1997 hadde leveranser under 60 000 liter i 1997, 

var denne prosenten falt til 17 ,4 i 2001. Andelen over 100 000 liter har i samme periode økt 

fra 28,4 prosent til 36,4 prosent. 

3 .3 Areal og eierforhold - ku 

58 prosent av landets melkebønder hadde et driftsareal under 200 dekar i 1999. Tabell 3.4 

viser hvordan enheter med melkeproduksjonen er fordelt etter størrelse på driftsareal. Vi ser 2 

prosent har et driftsareal som er større enn 500 dekar. 

Tabell 3.4: Melkeprodusenter fordelt etter størrelse på driftsareal 

Melkeprodusenter etter driftsareal 

Driftsareal, daa 

Prosent Akkumulert 

Under 50 1% 1% 

50 - 99 11 % 12 % 

100 -199 46% 58 % 

200 - 299 28 % 86% 

300 - 499 11% 98% 

500 og mer 2% 100% 

100% 

Kilde: Jordbrukstelling 1999 SSB 

Tabell 3.5 viser tall fra "Driftsgranskingene i jord- og skogbruk", som utgis av Norsk Institutt 

for Landbruksøkonomisk Forskning, (NILF). Den viser at "Bruk med melk og 

melk/storfeslakt" i 2001 har et gjennomsnittlig driftsareal på 220 daa. Det er 39 daa høyere 

enn i 1996. For "Bruk med melk og svinehold" har driftsarealet økt med 42 daa, fra 162 til 

204 daa. For "Bruk med melk og sauehold" har driftsarealet hatt en økning på 55 daa. 
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I 1996 utgjorde leid areal 27 prosent av driftsarealet for "Bruk med melk og melk/storfeslakt". 

I 2001 har denne andelen økt til 30 prosent. Det er dermed en tendens til at landets 

melkeprodusenter leier mer jord. Andelen av arealet som nyttes til grovf6r har falt med 1 

prosent i perioden som analyseres. I gjennomsnitt benyttes mellom 92 og 94 prosent av 

arealet til å dyrke grovfor. Tabellen viser at bruk med melk i kombinasjon med sau og svin i 

gjennomsnitt disponerer et mindre areal enn de som har melk i kombinasjon med storfeslakt. 

Tabell 3. 5: Gjennomsnittlig driftsareal på bruk med melk i ulike kombinasjoner 1996-2001 

Enhet 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Brukmed: 

Melk og melk/storfeslakt 

Driftsareal daa 181 190 194 200 207 220 
Herav leid daa 48 52 55 58 61 65 

% (27 %) (27%) (28 %) (29 %) (29 %) (30%) 

Herav grovfOr daa 170 177 180 184 191 204 
% (94 %) (93 %) (93 %) (92 %) (92 %) (93 %) 

Melk og svinehold 

Driftsareal daa 162 166 177 193 196 

Melk og sauehold 

Driftsareal daa 142 156 169 168 179 

Kilde: NILF, 1997-2002 

3.4 Husdyr- ku 

I Norge har totalt antall storfe hatt en reduksjon på 6 prosent i perioden som studeres. Antall 

melkekyr er redusert fra 326 766 til 286 164, mens det i samme periode har det vært en 

økning i antall ammekyr på 107 prosent, fra 22 584 til 46 843. I følge landbrukstellingen for 

1999 var det en andel på 6,1 prosent av de som hadde ku, som både hadde mjølkeku og 

ammeku. 

Nedenfor er gjennomsnittsbestanden for storfe beregnet på grunnlag av statistikk fra 

Statistisk Sentralbyrå. Tabell 3.6 viser utviklingen i gjennomsnittsbestanden for storfe, og 

viser at alle besetningsstørrelser har vokst i perioden vi ser på. 
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Tabell 3. 6: Gjennomsnittlig antall dyr av storfe pr enhet som har husdyr 1996-2001 

1996 1997 1998 1999 2000 2001* 

Storfe i alt 32,1 33,0 34,1 34,7 35,4 37,6 

Mjølkeku 13,1 13,3 13,8 14,2 14,6 15,2 

!Aimneku 5,4 5,8 6,2 6,6 7,1 8,1 

Kilde : SSB Husdyrhald (2002) 

3. 6 Antall melkeprodusenter og kvotestørrelser - geit 

Tabell 3. 7 viser utviklingen i antall geitemelkprodusenter med kvote pr 31.12 og 

gjennomsnittlig kvotestørrelser for disse i perioden 1996-2001. I 1996 var det 877 

geitemelkprodusenter i Norge. I 2001 var antallet redusert til 638. Dette er en reduksjon på 

239. Gjennomsnittlig kvote for alle melkeprodusenter har i samme periode økt med vel 4 000 

liter, fra 29 989 liter til 34 639. 

Tabell 3. 7: Antall melkeprodusenter og kvotestørrelser 1996-2001 - Geit 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Antall 

produsenter 877 851 796 731 691 638 

Gjennomsnittlig 

kvote, liter 29 989 30 552 31 407 32 969 33 430 34 639 

Kilde: Tine Norske Meierier, Årsmelding 1996-2001 

Tabell 3.8 viser den fylkesvise fordelingen av antall melkeprodusenter og levert 

melkemengde i 1999. Troms er fylke nummer 1 når det gjelder produksjon av geitemelk. 

Fylket har 30 prosent av landets produsenter, og leverer 32 prosent av melkemengden. 

I tillegg har fylkene Oppland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal over 10 prosent av 

produsentene. 

LU-rapport nr.2 - 2003 



Kvoteselgerne 1997 - 2001 Side 9 

Tabell 3. 8: Antall melkeprodusenter og melkemengde fordelt på folke - geit 

Fylke Antall Levert mengde 

produsenter melk, liter 

Østfold 0% 0% 
Oslo og Akershus 0% 0% 
Hedmark 5% 3% 
Oppland 10% 9% 
Buskerud 3% 3% 
Vestfold 0% 0% 
Telemark 4% 3% 
Aust-Agder 0% 0% 
Vest-Agder 0% 0% 
Rogaland 2% 2% 
Hordaland 8% 6% 
Sogn og Fjordane 15 % 17% 
Møre og Romsdal 11% 14 % 
Sør-Trøndelag 0% 0% 
Nord-Trøndelag 2% 2% 
Nordland 9% 8% 
Troms 30% 32 % 
Finnmark 0% 0% 
SUM 100% 100 % 

Sogn og Fjordane er det nest største fylket med hensyn til produksjon av geitemelk, både når 

det gjelder antall og levert mengde. I dette fylket bor 15 prosent av alle landets produsenter, 

og de leverer 17 prosent av geitmelka. 

3. 7 Areal og eierforhold - geit 

53 prosent av landets geitemelksprodusenter hadde et driftsareal under 100 dekar i 1999. 

Tabell 3.4 viser hvordan enheter med geitemelkeproduksjon er fordelt etter størrelse på 

driftsareal. Vi ser at 7 prosent har et driftsareal som er større enn 200 dekar. Kilde: SSB, 2002 

Tabell 3.9: Melkeprodusenter - geit, fordelt etter størrelse på driftsareal 

Enheter med geitemelk 

Driftsareal, daa Prosent Akkumulert 

Under 50 8% 8% 
50 - 99 44% 53% 
100 -199 40% 93 % 
200 og mer 7% 100% 

100 % 
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4 Selgere av melkekvote - ku 

I dette kapittelet presenteres kvoteselgernes referansesituasjon. Sosioøkonomiske kjennetegn, 

samt kvote og melkeproduksjon presenteres med utgangspunkt i salgsåret. Deretter beskrives 

øvrig produksjonstilpasning med referanse til året før salg, referanseåret. Analysen av alle 

årgang selgere vil følge oppsettet til presentasjonen av 1997 årgangen. Hvert delkapittel 

starter med en oppsummering av årgangens tilpasning. Der vil hovedresultatene for den 

enkelte salgsomgang bli sammenliknet med tall for populasjonen og øvrige salgsomganger. 

Tabelldelen for salgsårganger etter 1997 vil bli presentert i vedlegg 1 - 4. 

I 1997, som var første året med salg av melkekvoter, valgte 647 melkeprodusenter å selge 

kvoten. Året etter var antallet 107 5. Tabellen nedenfor sammenstiller kvotestørrelser for 

kvoteselgere og for alle melkeprodusenter. Gjennomsnittlig kvote for alle produsenter er 

beregnet på grunnlag av statistikk fra Tine Norske Meieriers årsmeldinger. 

Tabell 4. 0: Antall melkeprodusenter, kvoteselgere - kumelk og kvotestørrelser. Antall liter 

Gjennomsnittlig Snitt kvote alle 
Antall sel ere sal skvote Kvote siste år rodusenter 

1997 647 49 853 55 263 72 111 
1998 1075 54 306 59 368 73 567 
1999 608 55 351 60 162 76 245 
2000 1643 58 493 63 601 77 383 
2001 911 60 932 65 560 79 667 

Sum 4884['~ 
Kilde: Fagsystem for melkekvoter, og SLF: Statistikk for kvoteselgere 1997-2000, Tine norske meierier 1997-2001 

I hvert av de årene vi studerer er gjennomsnittlig salgskvote vesentlig mindre enn 

gjennomsnittet for alle produsenter. Det betyr at det i gjennomsnitt er relativt små kvoter som 

selges, og som gir utslag på leveransestrukturen jamfør tabell 3.3. Videre legger man merke 

til av kvoten siste år er større enn kvoten de får oppgjør for (gjennomsnittlig salgskvote). Det 

betyr at de som selger har økt kvoten sin de fem siste årene forut for salg. 

4.1 Presentasjon av 1997-årgangen, ku 

I 1997 var det 64 7 melkeprodusenter som solgte kvoten sin for kumelk. I salgsåret hadde de ei 

kvote på til sammen 35,8 mill. liter. Gjennomsnittkvoten i salgsåret var da 55 263 liter. Den 

gjennomsnittlige kvoten de fikk oppgjør for ved salg var på 49 853 liter (SLF, 2001). 

Gjennomsnittlig kvote for alle melkebønder var 72 111 liter dette året. 75 prosent av selgerne 

i 1997 hadde kvote som var mindre enn dette. 
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Flest selgere korn dette året fra Møre og Romsdal, 109 i tallet. Dette utgjorde 17 prosent av 

antall selgere. Når Møre og Romsdal har 10 prosent av landets melkeprodusenter, jamfør 

tabell 3 .2, er fylket overrepresentert med hensyn til antall i denne salgsomgangen. 

Gjennomsnittlig alder ved salg var 50,8 år for kvoteselgerne i 1997. Dette er 4,8 år eldre enn 

gjennomsnittsalderen for populasjonen. I denne salgsomgangen var det 12 prosent kvinner. 

1997-årgangen disponerte i gjennomsnitt et driftsareal på 139 daa året før salg, noe som ligger 

godt under gj ennornsnittet for populasjonen. De leide i gjennomsnitt 50 daa hver, noe som 

utgjør 36 prosent av driftsarealet. Denne andelen er høyere enn for populasjonen samme år. 

3 7 prosent disponerte et areal under 100 daa. Sammenlikner man dette tallet med tilsvarende 

tall i tabell 3.4, ser man at andelen i populasjonen med areal under 100 daa er 12 prosent. 

Produsenter med areal under 100 daa er derfor sterkt overrepresentert i denne salgsomgangen 

sett i forhold til populasjonen. 17,6 prosent av 1997-årgangen disponerte et driftsareal på 200 

daa eller mer. For alle landets melkeprodusenter er dette tallet 41 prosent. 

90,2 prosent av driftsarealet ble benyttet til å dyrke grovfor i referanseåret, mens 8,8 prosent 

ble benyttet til å dyrke kom og oljefrø. Sammenliknet med tabell 3.5 er dette en høyere andel 

kom og oljefrø enn for populasjonen dette året. 

Andelen som hadde ammekyr i referanseåret var 4,7 prosent. I gjennomsnitt hadde de 4,6 

ammekyr. Både andelsmessig, og med hensyn til antall dyr er dette lavere enn for 

populasjonen, se tabell 3.6. 552 produsenter leverte slakt i referanseåret. Gjennomsnittlig 

antall kg slakt var 1 943 kg. Når det gjelder leveranser av svinekjøtt, var det 47 produsenter 

som leverte slikt kjøtt til slakteriene i referanseåret. Hver leverte i snitt 7 420 kg. 

Produsentene med svin disponerte i gjennomsnitt et driftsareal på 177 daa. Dette er 15 daa 

mer en gjennomsnittet for produsenter med denne kombinasjonen vist i tabell 3.5. Samme 

tabell viser også at gjennomsnittlig areal for enheter ~elk og sauehold var 142 daa i 

referanseåret. For 1997-årgangen av selgere med sauehold var gjennomsnittlig driftsareal 130 

daa. 

4.1.1 Kvotestørrelser 

647 melkeprodusenter solgte kvoten sin i 1997. Samlet kvote siste år var på 3,58 mill liter. 

Dette gir en gjennomsnittlig kvote på 55 286 1. Tabell 4.1 viser at antall produsenter faller 

med stigende kvotestørrelse. Videre viser tabellen at nesten 2/3 (63 prosent) av 1997-

årgangen hadde en kvote under 60 000 liter, mens 14 prosent hadde kvote på 80 000 liter 

eller større. 
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Tabell 4.1: 1997-årgangen av selgerefordelt på kvotegntpper (n=647) 

0- 40 000- 60 000- 80 000- 100 000-159 160 000 1 og 

39 999 1 59 999 1 79 9991 99 9991 9991 mer Totalt 

Antall 239 171 148 55 31 3 647 

Prosent 37% 26% 23 % 9% 5% 0% 100 % 

4.1.2 Alder og kjønn 

644 av 647 selgere er registrert med alder og kjønn. Av disse 644 var det 12 prosent kvinner, 

og 88 prosent menn. Den gjennomsnittlige kvoteselgeren i 1997 var 50,8 år, den yngste var 

20, mens den eldste var 85. 22 prosent av selgerne var under 40 år. Nedenfor vises alder ved 

salg fordelt på aldersklasser. 

Tabell 4.2: 1997- årgangens alder ved salg fordelt på aldersklasser, (n=644) 

Alder ved salg 

1997 

under 40 40-49 50-59 60-69 70+ Total 

Antall 139 183 118 168 36 644 

Prosent 22% 28% 18 % 26% 6% 100% 

4.1.3 Geografi 

Tabell 4.3 viser hvordan 1997 årgangen fordeler seg. Flest selgere var det i Møre og Romsdal, 

hvor 109 enheter solgte kvoten sin. De selger i gjennomsnitt en kvote på 55 537 liter, som er 

tett opp til gjennomsnittet for alle i salgsomgangen. Den minste gjennomsnittlige kvoten har 

selgerne fra Aust-Agder, den er på 39 728 liter. Kvoteselgerne i Rogaland selger i 

gjennomsnitt nesten dobbelt så mye, 72 344 liter. 
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Tabell. 4. 3: Antall selgere og kvotestørrelser fordelt på fylke, 1997-årgangen 

Kvote i salg- Gjennom-

Fylke Antall % året, liter % snittlig 

kvote, liter 

Østfold 19 3% 1 343 469 4% 70 709 

Akershus 18 3% 1 180 887 3% 65 605 

Hedmark 27 4% 1 515 407 4% 56 126 

Oppland 55 9% 2 681 431 7% 48 753 

Buskerud 10 2% 408 284 1% 40 828 

Vestfold 6 1% 421 327 1% 70 221 

Telemark 25 4% 1372426 4% 54 897 

Aust-Agder 18 3% 715 109 2% 39 728 

Vest-Agder 16 2% 699 559 2% 43 722 

Rogaland 70 11 % 5 064 060 14 % 72 344 

Hordaland 39 6% 1 836 088 5% 47 079 

Sogn og Fjordane 73 11 % 3 004 643 8% 41 159 

Møre og Romsdal 109 17 % 6 053 562 17 % 55 537 

Sør-Trøndelag 74 11 % 4 229 072 12 % 57 150 

Nord-Trøndelag 25 4% 1449067 4% 57 963 

Nordland 37 6% 2 038 688 6% 55 100 

Troms 21 3% 1 406 332 4% 66 968 

Finnmark 5 1% 335 873 1% 67 175 

Totalt 647 100 % 35 755 284 100 % 55 263 

4.1.4 Driftsareal og eierforhold 

Året før salg søkte 641 av 647 om arealtilskudd. Vi ser av tabell 4.4 at samlet driftsareal var 

89 315 daa. Gjennomsnittlig driftsareal for 1997-årgangen var 139 dekar i referanseåret. 

Størst areal hadde selgerne fra Akershus. I gjennomsnitt disponerte disse 248 daa. Selgerne 

fra Sogn og Fjordane hadde minst areal i referanseåret, de hadde i gjennomsnitt et areal på 86 

daa hver. 

At det samlede driftsarealet på vel 89 300 daa var vel 58 200 daa eid mens 32 400 daa var leid 

areal. Snaut 600 daa var bortleid i referanseåret. I alt var det 23 7 enheter (3 7%) som 

disponerte et driftsareal under 100 daa, mens 17 ,6 % av selgerne disponerte et areal over 200 

daa. I alt var det 415 som leide areal i referanseåret, og av disse var det 53 produsenter som 

ikke eide egen jord. Disse leide i snitt 141 daa. Det betyr at 362 leide i tilleggsjord i 

referanseåret. 
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Tabell 4.4: Driftsarealets størrelse i referanseåret, 1997 årgangen (n=641) 

Fylke Antall Driftsareal Gjennom-

1996 snitt 

Østfold 19 3 823 201 

Akershus 17 4 208 248 

Hedmark 27 4 760 176 

Oppland 55 6 469 118 

Buskerud 10 1 173 117 

Vestfold 6 1 118 186 

Telemark 25 3 395 136 

Aust-Agder 18 2 151 119 

Vest-Agder 15 1 544 103 

Rogaland 69 9 440 137 

Hordaland 39 5 152 132 

Sogn og Fjordane 71 6 134 86 

Møre og Romsdal 109 13 912 128 

Sør-Trøndelag 74 11 579 156 

IN ord-Trøndelag 24 4 169 174 

!Nordland 37 6 111 165 

Troms 21 3 418 163 

Finnmark 5 759 152 

Totalt 641 89 315 139 

4.1.5 Vekstgrupper 

Tabell 4.5 viser hvor mange og hvor stort areal som brukes til produksjon av hhv grovf6r og 

korn i referanseåret. Første del av tabellen viser at alle i 1997-årgangen som er registrert med 

driftsareal dyrket grovfor. Av disse var det 82 som hadde produksjon av korn og oljefrø i 

tillegg. 80 600 dekar ble i referanseåret brukt til å dyrke grovfor, noe som utgjør 90 % av 

driftsarealet. Nærmere 7 800 daa ble brukt til å dyrke korn og oljefrø, og dette utgjør vel 9 % 

av driftsarealet. De som hadde korn benyttet større areal til å dyrke grovf6r enn til å dyrke 

kornareal i referanseåret. 
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Tabell 4.5: Fylkesjorde/ing av grovfor og kornareal i referanseåret, 1997-årgangen 

Grovf6r Kom 

Fylke Antall Areal Gjennom- Antall Areal Gjennom-

ml grovf6r 1996 daa snitt daa. m/kom 1996 daa snitt daa. 

Østfold 19 2 097 110 17 1713 101 

Akershus 17 2 162 127 15 1984 132 

Hedmark 27 3 695 137 7 1050 150 

Oppland 55 6 147 112 4 303 76 

Buskerud 10 1 171 117 - - -
Vestfold 6 663 111 5 408 82 

Telemark 25 3 309 132 3 71 24 

Aust-Agder 18 2 044 114 4 92 23 

Vest-Agder 15 1 532 102 - - -
Rogaland 69 9 123 132 6 221 37 

Hordaland 39 5 096 131 - - -
Sogn og Fjordane 71 6 046 85 - - -
Møre og Romsdal 109 13 701 126 2 90 45 

Sør-Trøndelag 74 10 373 140 11 1035 94 

Nord-Trøndelag 24 3 351 140 7 775 111 

Nordland 37 5 948 161 1 42 42 

Troms 21 3 380 161 - - -
Finnmark 5 759 152 - - -

Totalt 641 80 597 126 82 7 784 95 

4.1.6 Armnekyr 

4, 7 prosent, eller 31 enheter, hadde ammekyr i referanseåret. Totalt antall ammekyr for 1997-

årgangen var 142. Gjennomsnittlig antall ammekyr pr enhet er 4,6, som er under snittet for 

landet totalt. Tabellen nedenfor viser hvor i landet enheter med ammekyr befant seg i året før 

salg. 
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Tabell 4.6: Antall med ammeku åretfør salg, 1997-årgangen 

Antall Antall Gjennom-

Fylke produsenter Amme kyr sni ttlig antall 

m/ammeku 1996 dyr 

Østfold 1 4 4 

Akershus 3 14 5 

Hedmark 5 17 3 

Oppland 1 3 3 

Telemark 1 1 1 

Aust-Agder 1 4 4 

Rogaland 4 30 8 

Hordaland 1 23 23 

Sogn og Fjordane 2 3 2 

Møre og Romsdal 5 17 3 

Sør-Trøndelag 4 12 3 

Nord-Trøndelag 1 6 6 

Nordland 2 8 4 

Totalt 31 142 4,6 

4.1.7 Slakt 

Storfe slakt 

Det følger av tabell 4.7 at 552 melkeprodusenter (85 prosent) i 1997-årgangen hadde 

leveranse av storfeslakt året før salg. De leverte i alt 1 072 tonn slakt, noe som gir et 

gjennomsnitt på 1 943 kg pr enhet. Flest antall av enheter finner vi i Møre og Romsdal, som 

også leverer mest slakt. Størst gjennomsnittlig mengde finner vi i Østfold. Totalt var det 6 

enheter som leverte mer enn 7 500 kg. Av disse befinner 2 seg Hordaland, og to i Møre og 

Romsdal. Det er en enhet med leveranser over 5 tonn i Nord Norge. 
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Tabell 4. 7: Slakt av storfe i referanseåretfordelt på fylke, 1997-årgangen 

Antall Storfeslakt 

Fylke produsenter kg Gjennom-

ml storfeslakt 1996 Snitt, kg 

Østfold 17 56 536 3 326 

Akershus 13 35 454 2 727 

Hedmark 24 45 853 1 911 

Oppland 42 64 999 1 548 

Buskerud 8 11 407 1 426 

Vestfold 6 9 668 1 611 

Telemark 21 41 933 1 997 

Aust-Agder 15 15 809 1 054 

Vest-Agder 14 23 274 1 662 

Rogaland 61 148 008 2 426 

Hordaland 35 63 248 1 807 

Sogn og Fjordane 61 73 408 1 203 

Møre og Romsdal 96 201 882 2 103 

Sør-Trøndelag 60 142 989 2 383 

Nord-Trøndelag 21 34 573 1 646 

Nordland 33 59 509 1 803 

Troms 21 37 732 1 797 

Finnmark 4 6 429 1 607 

Totalt 552 1 072 711 1 943 

Svin og sau 
7 prosent ( 4 7 enheter) hadde leveranse av svineslakt i referanseåret. De leverte i gjennomsnitt 

7 420 kg hver. Flest enheter med leveranser av svinekjøtt var lokalisert i Rogaland fylke, 

mens det fra de 3 nordligste fylkene kun var registrert en enhet med slik leveranse. Rogaland 

fylke hadde også den største leveransen, drøyt 37 tonn slakt i 1997. Det er en positiv 

sammenheng mellom kvotestørrelse i salgsåret og leveranse av svineslakt. 

15 prosent (92 enheter) hadde leveranse av saueslakt i salgsåret. Gjennomsnittlig leveranse 

var 624 kg. I alt leverte 1997-årgangen 57 tonn sauekjøtt til slakteriene. Fylkene på 

Vestlandet dominerer produksjonen av sau i kombinasjon med melk. Rogaland hadde 22 % av 

alle enheter med denne kombinasjonen dette året. Enheten med størst leveranse av sauekjøtt 

befant seg imidlertid i Oppland Fylke. 
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Tabell 4. 8: Slakt av sau og gris fordelt på folke året før salg, 1997-årgangen 

Gris Sau 

Fylke Antall slakt, kg Gjennom- Antall slakt, kg Gjennom-

1996 snitt 1996 snitt 

Østfold 5 22 228 4446 2 243 122 

Akershus 3 15 148 5 049 - - -

Hedmark 1 208 208 3 2 008 669 

Oppland 3 12 192 4 064 6 7 612 1 269 

Buskerud 1 233 233 2 590 295 

Vestfold 2 1 433 717 1 26 26 

Telemark 2 17 855 8 928 3 1 091 364 

Aust-Agder - - - 2 339 170 

Vest-Agder - - - 2 871 436 

Rogaland 12 122 848 10 237 22 14 565 662 

Hordaland 5 71 073 14 215 7 5 369 767 

Sogn og Fjordane 3 2 039 680 16 7 904 494 

Møre og Romsdal 2 14 049 7 025 15 10 575 705 

Sør-Trøndelag 3 20 387 6 796 2 3 014 1 507 

Nord-Trøndelag 4 47 717 11 929 3 2 243 748 

Nordland 1 1 335 1 335 3 744 248 

Troms - - - 3 222 74 

Finnmark - - - - - -

Totalt 47 348 745 7 420 92 57 416 624 

Annet slakt 
Kun 15 enheter hadde leveranser av kjøtt fra fjørfe i året før salg. Gjennomsnittlig leveranse 

for disse 15 var 5246 kg. Total volumet var 78,7 tonn. 8 enheter hadde leveranser av 

hestekjøtt, mens 4 hadde leveranser av geitekjøtt. 

4.2 Presentasjon av 1998 - årgangen, ku 
I 1998 var 1075 melkeprodusenter som solgte melkekvoten sin for ku. I salgsåret hadde de en 

kvote på 63,8 mill liter. Gjennomsnittlig kvote pr selger var dermed 59 368. Dette er drøyt 

4 200 1 mer enn hva 1997 selgerne hadde. Den kvoten de fikk oppgjør for var 54 306 1. 

Gjennomsnittlig kvote for alle produsenter var ifølge Tine dette året 73 567 1. 796 enheter, 

dvs 74% av selgerne i 1998 lå under snittet. 
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Også i dette salgsåret var det flest selgere i fra Møre og Romsdal. 16,7 % av 1998-årgangen 

kom fra dette fylket. Når vi vet at Møre og Romsdal har 10 % av alle melkeprodusenter, jfr. 

tabell 3 .2 er dette fylket mest overrepresentert i denne salgsomgangen. 

Gjennomsnittsalderen for kvoteselgerne i 1998 var 50,8 år. Dette er likt med forrige årgang 

selgere og 4,8 år høyere enn for alle landets melkeprodusenter. I denne salgsomgangen var det 

14 prosent kvinner. 

1054 selgerne disponerte i gjennomsnitt et driftsareal på 155 daa i referanseåret. 

Gjennomsnittet i populasjonen dette året er 194 daa. Av et driftsareal på 155 daa var 58 daa 

leid. Dette utgjør en andel på 37 %, som er høyere enn landsgjennomsnittet. I alt var det 318 

enheter (30%) som disponerte et driftsareal under 100 daa. Sammenlikner vi dette tallet med 

tabell 3.4, er tilsvarende tall for populasjonen 12 prosent. Det er imidlertid 7 prosent færre 

enn for 1997-årgangen. 231 melkeprodusenter (21 % ) disponerte et areal over 200 dekar i 

referanseåret. Denne andelen er større enn for forrige årgang selgere, men mindre enn 

tilsvarende tall for populasj orren. 

I referanseåret ble 90,5 % av driftsarealet benyttet til å dyrke grovfor, mens 8,6 prosent av 

arealet ble brukt til kornproduksjon. Sammenliknet med tabell 3.5 er dette en høyere andel 

kom og oljefrø enn for populasjonen dette året. 

57 melkeprodusenter søkte om produksjonstilskudd for ammekyr. Det utgjør en andel på 5,3 

prosent. I snitt hadde disse 4,8 dyr, som er lavere enn gjennomsnittet for populasjonen, jamfør 

kap. 3. 889 enheter hadde leveranser av storfeslakt. I snitt leverte disse 2 246 kg. 14 prosent 

hadde sau i kombinasjon med kumelk i året før salg. De leverte gjennomsnittlig 530 kg slakt, 

og disponerte et driftsareal på 141 daa. Dette er 15 daa lavere enn gjennomsnittet for bruk 

med denne produksjonen, jamfør tabell 3 .5. Når det gjelder svinekjøtt, så var det 82 som 

leverte slakt av denne typen til slakteriene året før salg. Gjennomsnittlig var kjøttleveransen 8 

499 kg, og driftsarealet 184 daa. Dette er 18 daa større enn gjennomsnittet for alle 

melkeprodusenter med svinehold, se tabell 3.5. For detaljerte tabeller og kommentarer for 

1998-årgangens referansesituasjon, se vedlegg 1. 

4. 3 Presentasjon av 1999 - årgangen, ku 

I 1999 solgte 608 produsenter kvoten for kumelk. De hadde en kvote på til sammen 36,6 mill 

liter, som gir en gjennomsnittlig kvote pr selger på 60 1621. Den gjennomsnittlige kvoten de 

fikk oppgjør for var 55 351. Tilsvarende tall for populasjonen var 76 245 liter dette året. 446 

enheter, dvs 73% av selgerne i 1999 lå under dette gjennomsnittet. 
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Flest selgere kom fra Rogaland i denne salgsomgangen. I alt kom 73 selgere herfra. 

Sammenliknet med tabell 3.2 er fylkene Rogaland og Møre og Romsdal underrepresentert i 

denne salgsomgangen, mens Akershus, Aust- og Vest-Agder overrepresentert. 

Gjennomsnittsalderen blant 1999-årgangen av selgere var 51,5 år, dette er 5,5 år eldre enn 

gjennomsnittet for alle melkeprodusenter. Kvinneandelen var 8,4 prosent i denne 

salgsomgangen. 

Året før salg disponerte 601 selgere i alt 101 510 daa driftsareal. Gjennomsnitt pr selger blir 

dermed 169. Dette er 25 daa mindre enn snittet for populasjonen dette året. Det er 14 daa. 

større enn for forrige årgang selgere, og 30 daa større enn for 1997-årgangen. Av arealet på 

169 daa, var 60 daa leid, noe som utgjør en andel på 35 prosent. Dette er en større andel leid 

areal enn for alle melkeprodusenter totalt, jamfør tabell 3.5. 26 % av kvoteselgerne i 1999 

hadde driftsareal under 100 daa. Tilsvarende tall for populasjonen er 12 prosent. Andelen av 

selgerne som disponerte et driftsareal større enn 200 daa, var på 28 prosent. Dette er 

betydelig lavere enn for populasjonen. 

86,1 prosent av driftsarealet ble benyttet til å dyrke grovf6r, mens 13 prosent ble benyttet til 

kom. I følge driftsgranskningene var gjennomsnittet for alle melkeprodusenter henholdsvis 92 

og 7,5 prosent. 

42 produsenter søkte om tilskudd til ammeku. I snitt hadde de 5, 1 dyr på båsen året før salg. 

Både andelsmessig og med hensyn til gjennomsnittlig antall dyr, er dette lavere enn for 

populasjonen, se tabell 3.6. 83 prosent (503) leverte storfeslakt. Gjennomsnittlig mengde 

kjøtt var 2 297 kg. Dette er om lag det samme kvantumet kvoteselgerne i 1998 leverte året 

før salg. Videre var det registrert 72 produsenter med sau i kombinasjon med 

melkeproduksjon i referanseåret. Disse leverte i snitt 716 kg kjøtt til slakteriene. 

Gjennomsnittlig driftsareal for disse 72 var 161 daa, som var 7 dekar mindre en snittet for alle 

med denne produksjonssammensetningen. 38 hadde leverte slakt av gris i året før salg og 

gjennomsnittlig leveranse var 7 922 kg. De disponerte et driftsareal i snitt på 189 daa, litt 

lavere enn landsgjennomsnittet for denne kombinasjonen. For detaljerte tabeller og 

kommentarer for 1999-årgangens referansesituasjon, se vedlegg 2. 

4.4 Presentasjon av 2000 - årgangen, ku 

I 2000 ble det avholdt 2 salgsomganger. I alt var det 1643 produsenter som solgte kumelk 

kvoten. Kvoten i salgsåret var på totalt 104,5 mill liter, noe som gir en gjennomsnittlig kvote 

pr selger på 63 600 liter. Den gjennomsnittlig kvoten de fikk oppgjør for var 58 493 liter. 

Gjennomsnittlig kvote for alle produsenter var ifølge Tine dette året 77 383 liter. 1126 

enheter, dvs 69 % av selgerne i 2000 lå under gjennomsnittet. 
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Fra fylkene Rogaland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag kom det hhv 188, 176 og 180 

selgere dette året. De utgjorde 33 prosent av 2000-årgangen. Sammenliknet med tabell 3.2 er 

fylkene Oppland og Rogaland underrepresentert, mens Nordland er overrepresentert i forhold 

til populasjonen av melkeprodusenter. 

Den gjennomsnittlige kvoteselgeren i 2000 var 51 år, noe som er 5 år eldre enn populasjonen 

dette året. I denne salgsomgangen var det 8 prosent kvinner. 

Året før salg disponerte 1627 produsenter i alt et areal på 283 tusen dekar. I gjennomsnitt gir 

dette 174 daa, hvilket er 26 dekar lavere enn snittet for alle melkeprodusenter. Andelen av 

driftsarealet som er leid, var på 36 prosent. En andel på 20 % (333 enheter) hadde driftsareal 

under 100 daa. Dette er mindre enn tilsvarende tall for populasjonen, se tabell 3.4. 28% 

disponerte et areal større enn 200 daa året før salg. Dette er en lavere andel enn for 

populasjonen. 

7 prosent (113 melkeprodusenter) hadde i gjennomsnitt 4,8 ammekyr på båsen i året før salg. 

Dette er høyeste andel med ammekyr blant salgårgangene så langt. Gjennomsnittlig antall dyr 

ligger under landsgjennomsnittet, jamfør tabell 3.6. 88 prosent (1454) levert storfe til 

slakteriene. Gjennomsnittlig levert mengde storfekjøtt var 2 581 kg. Dette er litt høyere en 

tidligere årganger. 

Det var 217 melkeprodusenter som leverte sau til slakteriene. De leverte i snitt 712 kg, og de 

disponerte et driftsareal på 166 daa i snitt. Dette er 2 daa mindre enn alle melkeprodusenter 

med sau i referanseåret, jamfør tabell 3.5. Samme tabell viser også at gjennomsnittlig 

driftsareal for melkeprodusenter med svinehold var 193 daa i referanseåret. De 120 

melkeprodusentene i 2000-årgangen som leverte gris til slakteriene disponerte i gjennomsnitt 

et areal på 189 daa. De leverte i gjennomsnitt 8 473 kg kjøtt av svin til slakteriene. For 

detaljerte tabeller og kommentarer for 2000-årgangens referansesituasjon, se vedlegg 3. 

4.5 Presentasjon av 2001 - årgangen, ku 

Siste året vi studerer var det 911 produsenter som solgte kvoten for kumelk. De hadde til 

sammen en kvote på 59,7 mill liter, som i snitt gir en kvote pr selger på 65 560 liter. Den 

gjennomsnittlig kvoten de fikk oppgjør for var 60 932 1. Gjennomsnittlig kvote for alle 

produsenter var ifølge Tine dette året 79 667 liter. 675 enheter, dvs 74 % av selgerne i 2001 

lå under snittet. 

Flest selgere kom dette året fra Møre og Romsdal. I alt 114 selgere kom herfra, og det utgjør 

13 % av 2001-årgangen. Sammenliknet med tabell 3.3 er dette fylke overrepresentert i denne 

salgsomgangen. Videre hører 10% av selgerne hjemme i Rogaland, mens de på landsbasis 

LV-rapport nr.2 - 2003 



Side 22 Kvoteselgerne 1997-2001 

har I4 % av melkeprodusentene. Rogaland er derfor underrepresentert i denne 

salgsomgangen. 

Gjennomsnittlig alder ved salg var 5 I år for 200 I -årgangen. Dette er 5 år høyere enn for 

populasjonen. I 0 prosent av 200 I -årgangen var kvinner. 

Året før salg disponerte 604 produsenter et gjennomsnittlig driftsareal på I 88 daa. Dette 32 

daa mindre enn gjennomsnittlig driftsareal for populasjonen samme år, mens det er I4 daa 

større enn for forrige årgang selgere. 200 I -årgangen leide gjennomsnittlig 73 daa hver. Det 

utgjør en andel på 39 prosent av driftsarealet. I alt var det 70I som leide jord i referanseåret. 

Disse leier i gjennomsnitt 94 daa. Av de 70I som leier jord er det 8I som leier hele 

driftsarealet. Denne gruppen på 8 I leier i gjennomsnitt I 70 daa. 

7,5 prosent i 200I-årgangen (69 produsenter) hadde i gjennomsnitt 6,6 ammekyr på båsen. 

Dette er den høyeste verdi på gjennomsnittlig antall dyr blant alle salgsårgangene. Andelen på 

7,5 prosent er også høyere enn andelen for alle melkeprodusenter. Gjennomsnittlig antall dyr 

er imidlertid fortsatt lavere enn for populasjonen, jamfør tabell 3.6. En andel på 90 prosent 

(8 I 6) leverte storfe til slakteriene i referanseåret. De leverte i gjennomsnitt 2 673 kg. Det var 

13 prosent (1 I6 melkeprodusenter) som i gjennomsnitt leverte 769 kg sauekjøtt året før salg. 

Driftsareal for de med kombinasjonen sau og melk var I 80 dekar, som var likt med 

landsgjennomsnittet. 72 er registrert med leveranser av svin til slakteriene. Denne årgangen 

av selgere har den største gjennomsnittlige leveransen av svinekjøtt av alle salgsårganger, 

10 664 kg. Driftsareal for de med svin og melk var I94, også dette var nær opptil 

landsgjennomsnittet for denne produksjonskombinasjonen. For detaljerte tabeller og 

kommentarer til 200I-årgangens referansesituasjon, se vedlegg 4. 
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5 Oppsummering etter salg - for 
salgsårgangene 1997-2000, ku 

Formålet med dette kapittelet er å gi en oversikt over status for alle salgsårgangene i årene 

etter salg. Denne statusen vil gi svar på om ett års effekten dominerer. Er det slik at tidligere 

melkeprodusenter ett år etter salg har bestemt seg for framtidig driftsform, eller er dette en 

prosess som tar tid? Faktorer det analyseres endringer i er; 

Driftsareal og vekstgrupper 

Ammekyr 

Leveranser av storfeslakt 

Leveranser av svinekjøtt 

Leveranser av sauekjøtt 

Tabellene i dette kapitlet vil sammenlikne tall for alle salgomgangene, mens de etterfølgende 

kapitlene vil presentere de enkelte årgangene hver for seg. Alle tabellene i dette kapitlet 

benytter året før salg som referanse. 

5 .1 Antall med aktiv drift 

Et år etter salg av melkekvote er 27 prosent færre i 1997 årgangen som har aktivt driftsareal 

enn året før salg. For årgangene 1998-2000 ligger tilsvarende tall på 21-22 prosent. To år etter 

salg ligger andelen som ikke har aktivt driftsareal på mellom 30 - 32 prosent. Tabell 5.1 

nedenfor viser endring i antall med aktivt driftsareal referert året før salg for selgerne i 1997-

2000. 

Tabell 5.1: Prosentvis endring i antall med aktiv drift referert året før salg, 1997-2000-
årgangene 

Salgsåret 1 år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 -18 % -27 % -32 % -39% -44% 

Årgang 
1998 -7 % -21 % -30 % -36% 

1999 -7 % -22 % -31 % 

2000 -8 % -21 % 
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Tabellen viser en entydig tendens i at flere avvikler eget driftsareal jo lengre man beveger seg 

i tid fra referanseåret. Selv om de største endringene finner sted innen ett år etter salg, er det 

fortsatt mange som avvikler drift på eget areal to år etter salg. Dersom man forventer at 

utviklingen skal konvergere mot en verdi etter hvert som tiden går, vil de årlige endringene 

måtte bli mindre jo lenger i tid man beveger seg fra referanseåret. For 1997 årgangen er det 

slik at fra 1 til 2 år etter salg er den årlige endringen 5 prosent, fra andre til tredje året etter 

salg er endringen på 7 prosent, mens fra det tredje til det fjerde år er endringen igjen 5 

prosent. 

Tabell 5.2 viser utviklingen i driftsareal. Ett år etter salg er arealet redusert fra 27 til 34 

prosent. Samlet sett er utviklingen i areal større enn hva som var tilfellet med antallet aktive 

produsenter. Det betyr redusert gjennomsnittlig areal for de som fortsetter med drift. Det betyr 

at de som selger kvoten, og fortsetter med produksjon på eget areal, ikke ekspanderer med 

hensyn til areal. 

Tabell 5.2: Prosentvis endring i driftsareal referert åretfør salg, 1997-2000-årgangene 

Salgsåret 1 år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 -26 % -34% -38 % -42 % -46 % 

Årgang 

1998 -10 % -26% -33 % -38 % 

1999 -11 % -28 % -34 % 

2000 -14 % -27% 

5 .2 Vekstgrupper 

Tabell 5.3 viser endring i antall dekar nyttet til grovf6r referert året før salg. Ett år etter salg 

er det en reduksjon i antall dekar grovf6r på mellom 39 og 42 prosent. 2 år etter salg er det en 

reduksjon på 46-49 prosent i forhold til året før salg. 
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Tabe!l 5.3: Prosentvis endring i grovforareal referert åretfør salg, 1997-2000 årgangen 

Salgsåret 1 år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 -32 % -42 % -49 % -54 % -58 % 

Årgang 

1998 -14 % -36 % -46 % -51 % 

1999 -14 % -40 % -48 % 

2000 -22 % -39 % 

Tabellen viser videre at reduksjonen i antall dekar med grovfor er større enn reduksjonen i 

driftsareal for alle årganger. Dette er en konsekvens av at kom og oljefrø dyrkes på en større 

andel av arealet hos kvoteselgere med fortsatt drift. Tabell 5.4 viser utviklingen i areal 

kvoteselgere benytter til kom og oljefrø. 

Tabell 5.4: Prosentvis endring i areal til korn og oijefrø referert åretfør salg, 1997-2000 
årgangene 

Salgsåret 1 år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 25% 37% 58% 61 % 63 % 

Årgang 
1998 23 % 61 % 84% 76% 

1999 11 % 45 % 48% 

2000 53 % 75 % 

Tabellen viser at arealet til kom øker med mellom 37- 75 prosent fra referanseåret til ett år 

etter salg. 2 år etter salg er økningen på mellom 48 og 84 prosent. Areal nyttet til produksjon 

av kom og oljefrø har i referanseåret variert fra 8-12 prosent av driftsarealet for alle årganger. 

5.3 Ammekyr 

Det er store tall for endringer i antall med ammeku. Dette skyldes delvis at svært få hadde 

ammeku på båsen før de solgte kvoten og delvis at det skjer en konvertering fra melkeku til 

ammeku ved kvotesalg. Utviklingen i antall med ammeku viser imidlertid for alle årgangene 
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fallende tendens. En forklaring kan være at en del selgere velger å bruke litt tid på å fase ut 

storfehold. 

Tabell 5.5: Prosentvis endring i antall kvoteselgere med ammeku referert åretfør salg, 1997-
2000-årgangene 

Salgsåret 1 år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 590% 345 % 316 % 232 % 197 % 

Årgang 
1998 61 % 418 % 370 % 305 % 

1999 36% 381 % 250 % 

2000 491 % 448 % 

At årgangene 1997 og 2000 får en sterkere effekt i salgsåret enn de øvrige, skyldes 

sannsynligvis at i disse årene ble salget effektuert i selve salgsåret, hhv. 01.07 for 1997-

årgangen, og 01.03 for den ekstraordinære salgsomgangen i 2000. 

5.4 Slakt 

Utviklingen i antall med storfeslakt viser større prosentvise reduksjoner enn i utviklingen 

antall med aktivt drift. Det betyr at en prosentvis større andel avvikler storfehold enn andelen 

som avvikler drift på egen jord, sett i forhold referanseåret. Tabell 5.6 viser endringen i antall 

produsenter med leveranser av storfeslakt. Ett år etter salg er det mellom 21 og 42 prosent 

som ikke lenger leverer slakt av storfe. 2 år etter salg er det i gjennomsnitt halvparten av de 

med storfeslakt i referanseåret som ikke lenger leverer. 

Tabell 5.6: Prosentvis endring i antall kvoteselgere med stmfeslakt referert åretfør satg, 
1997-2000-årgangene 

Salgsåret 1 år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 0% -42 % -55 % -66 % -73 % 

Årgang 
1998 -1 % -22 % -47 % -64 % 

1999 2% -21 % -52 % 

2000 0% -26 % 
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De enhetene som fortsetter med storfeslakt, leverer mer til slakteriene. Dette illustreres ved 

endring i gjennomsnittlig slakteleveranser, som er vist i tabell 5.7. Ett år etter salg har 

gjennomsnittlig storfeslakt økt mellom 9 og 26 prosent for alle årganger. Det er ingen entydig 

tendens i at slaktemengden fortsetter å øke. Mengden slakt i de første årene etter salg vil her, 

slik analysene er gjort inneholde de som slakter melkedyr etter kvotesalg. 

Tabell 5. 7: Prosentvis endring i gjennomsnittlig storfeslakt referert åretfør salg, 1997-2000-
årgangene 

Salgsåret l år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 24% 15 % 34% 15 % 34% 

Årgang 

1998 17 % 26% 28 % 45% 

1999 28% 24% 11 % 

2000 16 % 9% 

Utviklingen i antall med svineslakt viser også større prosentvise reduksjoner enn i 

utviklingen antall med aktivt driftsareal. Det betyr at en prosentvis større andel avvikler 

svinehold enn andelen som avvikler drift på egen jord, sett i forhold referanseåret. Tabell 5.8 

viser endringen i antall produsenter med leveranser av svinekjøtt. Ett år etter salg er det 

mellom 21 og 40 prosent som ikke lenger leverer slakt av svin. 2 år etter salg varierer antallet 

som har avviklet svinehold fra 27 til 39 prosent. For alle årganger er utviklingen slik at jo 

lengre man beveger seg fra referanseåret, jo større andel med avvikler svinehold. 

Tabell 5. 8: Prosentvis endring i antall kvoteselgere med slakt av svin referert året før salg, 
1997-2000-årgangene 

Salgsåret 1 år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 0% -26 % -38 % -49 % -60% 

Årgang 

1998 -18 % -21 % -27% -45 % 

1999 0% -26 % -39% 

2000 -18 % -40 % 
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For de enhetene som fortsetter med leveranser av svin, øker gjennomsnittlig slaktemengde. 

Dette illustreres ved endring i gjennomsnittlig slakteleveranser, som er vist i tabell 5.9. Ett år 

etter salg har gjennomsnittlig slakt av svin økt mellom 26 og 95 prosent for alle årganger. 2 

år etter salg har gjennomsnittlig slakt for de som fortsetter produksjonen av svinekjøtt økt 

med mellom 39 og 101 prosent referert året før salg. Med unntak av 1997-årgangens status 3 

år etter salg, viser utviklingen i gjennomsnittlig slaktemengde av svin en stigende tendens for 

alle år etter salg. 

Tabell 5.9: Prosentvis endring i gjennomsnittlig slakt av svin referert åretfør salg, 1997-
2000-årgangene 

Salgsåret 1 år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 -2 % 38 % 101 % 89% 104 % 

Årgang 
1998 3% 26% 39% 117 % 

1999 -4 % 95 % 88 % 

2000 22 % 74% 

Utviklingen i antall med leveranser av sauekjøtt er mer stabil enn de øvrige faktorene som er 

beskrevet. Få produsenter avvikler saueholdet i forbindelse med salg av melkekvoten. Tabell 

5 .10 viser endringen i antall produsenter med slakteleveranser av sau. Statusen ett år etter salg 

er ikke så entydig, men 2 år etter salg er det blitt flere enheter med sauehold for de 3 

årgangene som er observert, enn det var i de respektive referanseår. 

Tabell 5.10: Prosentvis endring i antall kvoteselgere med slakt av sau referert året før salg, 
199 7-2000-årgangene 

Salgsåret 1 år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 2% -1 % 3% -1 % 2% 

Årgang 

1998 -3 % -5 % 3% 8% 

1999 -6 % 4% 21 % 

2000 6% 24% 
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De tidligere kvoteselgerne som leverer slakt av sau, øker i gjennomsnitt besetningen av sau. 

Dette illustreres ved endring i gjennomsnittlig slakteleveranser, som er vist i tabell 5 .11. Ett 

år etter salg hadde gjennomsnittlig slaktemengde enten økt eller holdt seg stabil for alle 

årgangene vi studerer. To år etter salg er økningen i gjennomsnittlig slaktemengde på mellom 

29 og 3 7 prosent. 

Tabell 5.11: Prosentvis endring i gjennomsnittlig slakt av sau referert året før salg, 1997-
2000-årgangene 

Salgsåret 1 år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 3% 29% 35 % 55 % 66% 

Årgang 
1998 -6 % 7% 37 % 56% 

1999 -10 % 0% 29% 

2000 -10 % 14% 
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6 Utvikling etter salg for de enkelte årganger -
ku 

I dette kapittelet presenterer utviklingen etter salg for de ulike salgsårgangene i mer detalj . 

Hver årgang presenteres i et delkapittel, som starter med en oppsummering. Utviklingen for 

1997-årgangen vises både tekst og tabeller, mens de øvrige årganger har fått sin tabelldel i 

vedlegg. 

6 .1 1997 - årgangen etter salg, ku 

Av de 64 7 selgerne hadde var det 6 som ikke hadde aktivt driftsareal på gården året før salg. I 

salgsåret var det 122 som ikke søkte arealtilskudd. Det kan tolkes som at 18 % legger ned 

driften før søknadsfristen om produksjonstilskudd i august utløper i salgsåret. I 2001, 4 år 

etter salg av kvoten er antall uten aktivt driftsareal økt til 291. Det betyr at 45 prosent av de 

som solgte kvoten sin i 1997 ikke har noe aktivitet på eget jordbruksareal 4 år etter salg. 

Driftsarealet er redusert med 46 prosent fra 1996 til 2001 . Gjennomsnittlig areal er redusert 

fra 139 daa i referanseåret til 134 daa i 2001, en reduksjon på 3 prosent. Andelen leid areal er 

redusert fra 36 til 28 prosent. Det er imidlertid ingen ting som tilsier at arealet ikke brukes til 

jordbruksproduksjon, da areal ute av drift ikke har endret seg vesentlig denne perioden. 

Av de 3 56 som fortsetter driften 4 år etter salg av kvote er det 92 som har ammekyr på båsen. 

30 prosent av disse er bosatt i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Totalt antall dyr har økt til 

877, slik at gjennomsnittlig antall ammekyr pr produsent har økt til 9,5 dyr. Sett i forhold til 

populasjonen er dette 1,4 dyr mer i gjennomsnitt. 

Antall enheter med slakt av storfe var året før salg 552, i 2001 har antallet sunket til 150. 

Dette utgjør 42 prosent av de med fortsatt drift i 1997-årgangen. Gjennomsnittlig mengde 

slakt har økt med 34 prosent, noe som tyder på at enhetene er blitt større blant de som har 

fortsatt med denne produksjonen. 

Året før salg av kvote var det 47 produsenter som leverte slakt av svin. Dette utgjorde 7 

prosent av alle kvoteselgere. I løpet av de neste årene er det 28 som avvikler denne 

produksjonen, slik at det i 2001 er 19 tidligere melkeprodusenter som leverer slakt av svin. 

Dette utgjør en andel på 5 prosent av de med fortsatt drift. Produsentene fra Rogaland leverer 

de største gjennomsnittlige svineslakteleveransene i 2001. 
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Når det gjelder slakt av sau, var det 92 enheter som hadde leveranse av slikt kjøtt i 

referansesituasjonen, noe som utgjorde snaut 15 prosent av1997-årgangen. Fire år etter salg 

er situasjonen den at det er 94 produsenter som leverer slakt av sau, som utgjør 26 prosent av 

de med fortsatt drift fire år etter salg. Gjennomsnittlig slaktemengde er økt med 66 prosent. 

6.1.1 Antall aktive enheter 

Av de 647 som solgte melkekvoten for ku i 1997, er det 356 som fortsatt har drift på eget 

areal i 2001. Tabell 6.1 viser endringen i antall med aktivt driftsareal i perioden 1996 til 

2001, fordelt på fylke. 

Tabell 6.1: Endring i antall med fortsatt drift referert åretfør salg, 1997-årgangen 

Antall Prosentvis endring i antall 

Fylke Selgere 1997 1998 1999 2000 2001 

1996 

Østfold 19 -11 % -Il% 0% 0% 0% 

Akershus 17 -11 % -Il% -11 % -11 % -Il% 

Hedmark 27 -15 % -33 % -33 % -37 % -33 % 

Oppland 55 -18 % -25 % -35 % -40 % -47 % 

Buskerud 10 0% -10% -20% -30 % -40 % 

Vestfold 6 0% 0% -17 % -17 % -17 % 

Telemark 25 . -20% -28 % -32% -44% -52 % 

Aust-Agder 18 -22 % -22 % -22% -39 % -61 % 

Vest-Agder 15 -38 % -38 % -38 % -44% -63 % 

Rogaland 69 -17 % -23 % -27% -36 % -37 % 

Hordaland 39 -21 % -38 % -41 % -41 % -51 % 

Sogn og Fjordane 71 -15 % -22 % -25 % -38 % -40 % 

Møre og Romsdal 109 -21 % -26% -37% -44% -49% 

Sør-Trøndelag 74 -19 % -35 % -42% -45 % -50 % 

Nord-Trøndelag 24 -12 % -20% -24% -32 % -40 % 

Nordland 37 -22 % -38 % -43% -49% -59% 

Troms 21 -43 % -62 % -67% -71 % -76 % 

Finnmark 5 -20 % -20% -40% -40 % -40 % 

Antall enheter 641 525 468 434 391 356 

I Østfold har alle kvoteselgerne fortsatt med jordbruksproduksjon fire år etter salg, mens det 

fylket med prosentvis størst frafall er Troms. Det fylket hvor flest enheter har sluttet er Møre 

og Romsdal. Her har 53 produsenter avviklet den form for produksjon som analysen dekker. 
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6.1.2 Arealutvikling 

En oppsummering av arealutviklingen for 1997-årgangen er foretatt i tabell 6.2. 

Gjennomsnittlig areal pr enhet er blitt redusert med 5 dekar i forhold til året før salg. 

Tabell 6.2: Utvikling i driftsarealetfor perioden 1996-2001, 1997-årgangen 

Referanse 
år 

1996 1997 1998 1999 2000 

Antall 641 525 468 434 391 
Driftsareal daa. 89 315 66 179 59 356 55 594 51 371 
Gj .snitt, daa. 139 126 127 128 131 

Eid areal daa. 58 213 49449 44 568 43 251 40 136 
Leid. Areal 32 372 20 080 17 792 15 287 14 343 
Bortleid areal 573 2 746 2 560 2 563 2 866 
Ute av drift 221 689 781 1 003 1 032 

2001 

356 
47 876 

134 

38 436 
13 377 
3 474 

692 

Ser man på utviklingen i de enkelte fylker vil man finne igjen geografiske forskjeller vist i 

tabell 6.1. Dette er vist i tabell 6.3. Mens kvoteselgerne i Østfold har økt driftsarealet, med 7 

prosentpoeng, har kvoteselgerne i Troms kun 1 7 % av referansearealet i 2001. 

Dersom det 4 år etter salg er slik at endring i driftsareal er mindre enn endring i antall 

produsenter, har gjenværende produsenter økt gjennomsnittlig driftsareal sett i forhold til året 

før salg. Dette gjelder fylkene Østfold, Akershus, Vestfold, Vest-Agder, Nord-Trøndelag, og 

Finnmark. 

Leid areal utgjorde 36 prosent av driftsarealet i referanseåret. Denne andelen er falt til 28 

prosent i 2001. Bortleid areal har økt fra 573 daa i 1996 til snaut 3 500 daa i 2001. Areal ute 

av drift har hatt en tredobling i perioden vi ser på, men arealet i referanseåret var relativt lite. 

Areal ute av drift per enhet med fortsatt drift utgjør snaut 2 dekar. 
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Tabell 6.3: Endring i driftsareal referert åretfør salgfor 1997-årgangen 

Driftsareal Prosentvis endring i driftsareal 

Fylke i 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

daa 

Østfold 3 823 -9 % -12 % -4 % -4 % 7% 

Akershus 4 208 -2 % -4 % -1 % -4% -5 % 

Hedmark 4 760 -23 % -34% -33 % -44% -44 % 

Oppland 6 469 -27% -33 % -39 % -44 % -48 % 

Buskerud 1 173 -35 % -35 % -47 % -48 % -42 % 

Vestfold 1 118 0% -5 % -16 % -18 % -9% 

Telemark 3 395 -27 % -33 % -36 % -45 % -53 % 

Aust-Agder 2 151 -36 % -44 % -45 % -53 % -72 % 

Vest-Agder 1 544 -28 % -33 % -33 % -39% -52 % 

Rogaland 9 440 -26% -34 % -35 % -43 % -43 % 

Hordaland 5 152 -29% -42 % -46 % -45 % -55 % 

Sogn og Fjordane 6 134 -19 % -24% -28 % -39% -40 % 

Møre og Romsdal 13 912 -28 % -37 % -47% -53 % -57 % 

Sør-Trøndelag 11 579 -31 % -38 % -41 % -44% -52 % 

Nord-Trøndelag 4 169 -12 % -15 % -23 % -23 % -30% 

Nordland 6 111 -36% -49 % -58 % -59 % -64 % 

Troms 3 418 -57% -68 % -73 % -78 % -83 % 

Finnmark 759 -20 % -29 % -35 % -34% -35 % 

Totalt areal 89 315 66 179 59 356 55 594 51 371 47 876 

Endring i prosent -26 % -34 % -38 % -42 % -46 % 

Antall enheter 641 525 468 434 391 356 

Endring i prosent -18 % -27% -32 % -39% -44% 

6.1.3 Vekstgrupper 

Året før salg ble 90,2 prosent av arealet benyttet til dyrking av grovfor, mens 8, 7 prosent ble 

benyttet til dyrking av kom. Utvikingen i disse andelene vises i tabell 6.4. 

Tabell 6.4: Utvikling i andel grovfor og kornproduksjon 1996-2001, 1997-årgangen 

Referanse 
år 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Antall enheter 641 525 468 434 391 356 

Driftsareal 89 315 66179 59 356 55 594 51 371 47 876 

Herav 

Grovfi'ir 90,2% 82,6 % 78,1 % 74,5 % 71,5 % 69,9 % 

Korn 8,7% 14,8 % 17,8 % 22,l % 24,4% 25,4% 
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Andelen av driftsarealet som benyttes til grovfor er redusert til 70 prosent i 2001, mens 

kornarealet har økt til 25,4 prosent. Produksjonen av grovf6r reduseres både relativt og 

absolutt. Hvordan reduksjonen i grovfor fordeles på fylker er vist i tabell 6.5. 

Tabell 6. 5: Endring i areal til grovfor fra referanseåret, 1997-årgangen 

Grovfor Prosentvis endring fra 1996 

Fylke 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

daa 

Østfold 2 097 -49 % -67% -72 % -80 % -78 % 

Akershus 2 162 -27 % -49% -57 % -67 % -86 % 

Hedmark 3 695 -35 % -46% -48 % -48 % -47 % 

Oppland 6 147 -32 % -38 % -43 % -47 % -52 % 

Buskerud 1 171 -35 % -43 % -47 % -48 % -42 % 

Vestfold 663 -20 % -33 % -60 % -63 % -51 % 

Telemark 3 309 -28 % -33 % -40% -55 % -58 % 

Aust-Agder 2 044 -38 % -51 % -51 % -61 % -78 % 

Vest-Agder 1 532 -29 % -33 % -34% -42 % -56% 

Rogaland 9 123 -29 % -39 % -42 % -49% -48 % 

Hordaland 5 096 -36 % -44% -47 % -48 % -56% 

Sogn og Fjordane 6 046 -20 % -25 % -30 % -41 % -42 % 

Møre og Romsdal 13 701 -30% -39% -52 % -58 % -61 % 

Sør-Trøndelag 10 373 -36 % -48% -54% -58 % -66% 

Nord-Trøndelag 3 351 -15 % -20% -32 % -37% -48 % 

Nordland 5 948 -36 % -56 % -60% -63 % -65 % 

Troms 3 380 -63 % -73 % -75 % -78 % -83 % 

Finnmark 759 -23 % -31 % -37 % -47% -35 % 

Totalt areal 80 597 54 663 46 367 41 411 36 715 33 482 

Endring i prosent -32 % -42% -49 % -54% -58 % 

Antall enheter 641 513 449 412 352 313 

Endring i prosent -20% -30 % -36% -45 % -51 % 

6.1.4 Ammekyr 

Året før salg var det 31 kvoteselgere som fikk produksjonstilskudd for i alt 142 ammekyr. 

Gjennomsnittlig antall dyr pr enhet var 4,6. Tabell 6.6 viser utviklingen i antall ammekyr for 

1997- årgangen. I 2001 var det 92 som hadde ammekyr på båsen, og antall dyr økt til 877. 

Gjennomsnittlig antall ammekyr pr produsent har dermed økt til 9,5 dyr. Økningen i salgsåret 

skyldes trolig av kvotesalget fant sted på sommeren, slik at en del melkekyr konverterte til 

ammekyr i søknadsomgangen i august. 

Et år etter salg var det 138 enheter med ammekyr. Av disse var det 111 enheter som hadde 

fortsatt produksjonen fra salgsåret, mens 27 nye hadde startet opp. Av de 31 som hadde 

ammekyr på båsen i 1996 var det 17 som fortsatt hadde ammekyr i 2001. 
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Tabell 6. 6: Utviklingen i antall ammekyr, 1997-årgangen 

Referanse 
år 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Antall enheter 31 214 138 129 103 92 
Endring fra året før salg 590% 345 % 316 % 232 % 197 % 

Amme kyr 142 1 189 784 886 846 877 
Endring fra året før salg 737 % 452 % 524% 496 % 518 % 

Gj . Snitt 4,6 5,6 5,7 6,9 8,2 9,5 

Endring fra året før salg 21 % 24% 50% 79% 108 % 

6.1.5 Slakt av storfe 

Tabell 6. 7 viser utviklingen i storfeslakt for 1997-årgangen. Antall enheter med slakt av storfe 

var året før salg 552, i 2001 har antallet sunket til 150. Total slaktemengde er redusert med 64 

prosent, mens gjennomsnittlig mengde slakt har økt med 34 %. De enhetene som har fortsatt 

med denne produksjonen har økt sitt produksjonsvolum. I løpet av salgsåret sluttet 246 

enheter, noe som betyr at 12 startet med leveranser av storfekjøtt i løpet av salgsåret. Året 

etter salg avvikler ytterligere 89, mens 13 starter opp. I 2001 var det 11 som leverte slakt av 

storfe som ikke hadde leveranse i 2000. 

Tabell 6. 7: Utvikling i storfeslakt 1996-2001, 1997-årgangen 

Referanseår 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Antall 552 553 319 248 188 150 
Endring fra året før salg 0% -42 % -55 % -66 % -73 % 

Slakt antall tonn 1 073 1 335 715 486 421 389 
Endring fra året før salg 24% -33 % -55 % -61 % -64% 

Gjennomsnitt i kg 1943 2 413 2243 2 613 2 238 2 597 

Endring fra året før salg 24% 15 % 34% 15 % 34% 

De 246 enhetene som slutter med leveranser av storfekjøtt i løpet av salgsåret hadde en 

gjennomsnittlig leveranse på 2 179 kg, og hadde dermed noe lavere gjennomsnitt enn for 

alle i gruppen dette året. Ser vi på utviklingen blant de som har hatt leveranser hele perioden, 

er dette 117 i tallet. Gjennomsnittlig levert slakt er noe større for denne gruppen. I 2001 

leverte de 2 844 kg hver. Tabell 6.8 viser endringen i storfeslakt fordelt på fylke. 
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Tabell 6.8: Endring i storfeslaktfordelt på.fylke, 1997-årgangen 

Storfeslakt Prosentvis endring i kg slakt 

Fylke 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Tonn 

Østfold 57 9% -39 % -74 % -94% -94% 

Akershus 35 27% -19 % -18 % -57 % -86 % 
Hedmark 46 34% -31 % -3 % -21 % -23 % 

Oppland 65 48 % -13 % -25 % -44 % -58 % 
Buskerud 11 -7 % -48 % -32 % -45 % -58 % 

Vestfold 10 1% -53 % -74 % -92 % -48 % 
Telemark 42 0% 18 % 10% -47% -34% 

Aust-Agder 16 5% -85 % -34 % -82 % -79% 

Vest-Agder 23 20% -19 % -44 % -57 % -14 % 
Rogaland 148 32% -40% -47% -67% -73 % 

Hordaland 63 22% -35 % -47% -65 % -54% 
Sogn og Fjordane 73 34% -48 % -32 % -59% -70% 
Møre og Romsdal 202 24% -25 % -27% -60% -68 % 
Sør-Trøndelag 143 24% -35 % -42 % -49% -55 % 
Nord-Trøndelag 35 36% -57 % -63 % -72 % -70% 

Nordland 60 18 % -44% -68 % -73 % -63 % 

Troms 38 -4 % -52 % -79% -86 % -88 % 

Finnmark 6 95 % -33 % -100 % -76% -100 % 

Totalt slakt 1 073 1 335 715 648 421 389 
Endring i prosent 24% -33 % -40 % -61 % -64% 

Antall enheter 552 553 319 248 188 150 

Endring i prosent 0% -42 % -55 % -66% -73 % 

6.1.6 Slakt av svin 

Salgsåret og året før, hadde 47 enheter leveranser av griseslakt. I 2001 har antallet blitt 

redusert til 19. Ser man på utviklingen i samlet mengde slakt, viser den en økning de 2 første 

årene etter salg, for deretter og avta i de 2 påfølgende. Gjennomsnittlig slaktemengde har vist 

er sterk vekst sett fra referanseåret, og produsentene av svinekjøtt leverer gjennomsnittlig 104 

prosent mer slakt 2001 enn i 1996. 

I Rogaland er det 3 tidligere melkeprodusenter som har spesialisert seg på svineproduksjon. 

De leverer i snitt 42,8 tonn hver. 
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Tabell 6.9: Utvikling i svineslaktleveranser 1996-2001, 1997-årgangen 

Referanse 

år 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Antall 47 47 35 29 24 19 

Endring fra året før salg 0% -26 % -38 % -49 % -60% 

Antall tonn 348 340 358 433 336 287 

Endring fra året før salg -2 % 3% 24% -3 % -1 8 % 

Gj . Snitt i kg 7 420 7 239 10 230 14 949 14 026 15 109 

Endring fra året før salg -2 % 38% 101 % 89% 104% 

6.1.7 Slakt av sau 

Det er en større stabilitet blant de som hadde sau i tillegg til melkeproduksjon. Antallet har 

ikke endret seg vesentlig, mens gjennomsnittlig leveranser har økt med 66 prosent. De fleste 

som har fortsatt denne produksjonen er bosatt i fylkene Sogn og Fjordane og Møre og 

Romsdal. 

Tabell 6.10: Utvikling i leveranser av sau til slakt 1996-2001, 1997-årgangen 

Referanse 
år 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Antall 92 94 91 95 91 94 

Endring fra året før salg 2% -1 % 3% -1 % 2% 

Antall kg 57 416 60 662 73 385 80 315 88 125 97 125 

Endring fra året før salg 6% 28% 40% 53 % 69% 

Gj. Snitt 624 645 806 845 968 1 033 

Endring fra året før salg 3% 29% 35% 55 % 66% 

6.2 1998 - årgangen etter salg, ku 

Av de 1075 som solgte melkekvoten i 1998, var det 21 som ikke hadde aktivt driftsareal på 

gården året før salg. I salgsåret var dette antallet økt til 90. Det kan tolkes som at 8 % legger 

ned driften innen fristen til å søke produksjonstilskudd i salgsåret. Dette er en langt mindre 

andel enn for 1997 årgangen av selgere. I 2001, 3 år etter salg av kvoten, er antall uten aktivt 
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driftsareal økt til 396. Det betyr at 37 prosent av de som solgte kvoten sin i 1998 ikke har noe 

aktivitet på eget jordbruksareal 3 år etter salg, mens 679 fortsetter. 

Totalt driftsareal er redusert med 38 prosent fra 1997 til 2001, og gjennomsnittlig driftsareal 

for de med fortsatt drift er redusert fra 155 i referanseåret til 148 i 2001. Dette er en reduksjon 

på 4 prosent, og betyr at 1998 -årgangen 3 år etter salg i gjennomsnitt har redusert arealet sitt 

mer enn 1997-årgangen gjorde 4 år etter salg. Leid areal utgjorde 37 prosent i referanseåret. 3 

år etter salg er andelen redusert til 29 prosent. 

Andelen grovfor er redusert fra å utgjøre 91 prosent i året før salg til å utgjøre 72 prosent i 

2001, mens korn og oljefrø har økt andelen fra 8 til 24 prosent. Dette er prosentvis lik økning 

i areal til kom og oljefrø for 1997-årgangen, 3 år etter salg. 

57 kvoteselgere hadde ammeku på båsen i referanseåret. Dette antallet har økt til 231 i 2001, 

og utgjør en andel på 34 prosent av de med fortsatt drift. Gjennomsnittlig antall dyr er økt fra 

4,8 til 8,7, noe som er flere dyr enn landsgjennomsnittet, (tabell 3.6). Antall enheter med slakt 

av storfekjøtt var i året før salg 889. 3 år etter salg har dette antallet blitt redusert til 322, og 

utgjør en andel på 47 prosent av de med fortsatt drift. Disse leverer i alt 1,05 tonn slakt av 

storfe, som utgjør 52 % av total slaktemengde i referanseåret. Gjennomsnittlig mengde slakt 

har økt med 45 prosent, som betyr at enhetene som har fortsatt med denne produksjonen har 

økt sitt volum. 11 flere har leveranser av sau til slakteriene i 2001 enn i året før salg. I alt er 

det 155 tidligere melkeprodusenter som leverer slakt av sau 3 år etter salg. De utgjør en andel 

på 23 prosent av de med fortsatt drift. Gjennomsnittlig leveranse har økt med 56 prosent, 

mens total slaktemengde har økt med 52 tonn fra 1997 til 2001. Snaut 8 prosent leverte slakt 

av svin i referanseåret. 3 år etter salg er antallet redusert til 45, og disse utgjør 7 prosent av de 

med fortsatt drift. Total slaktemengde av svin har økt, som betyr at gjennomsnittlig leveranser 

av svin er mer enn fordoblet. For flere detaljer og tabeller for utviklingen etter salg for 

1998-årgangen, se vedlegg 5. 

6.3 1999 - årgangen etter salg, ku 

Av de 608 selgerne var det 7 som ikke hadde aktivt driftsareal på gården året før salg. I 

salgsåret var det 4 7 som ikke søkte arealtilskudd. I 2001, 2 år etter salg av kvoten, er antall 

uten aktivt driftsareal økt til 194. Det betyr at 32 prosent av de som solgte kvoten sin i 1999 

ikke har noe aktivitet på eget jordbruksareal 2 år etter salg, og antallet som fortsatt har drift på 

samme tidspunkt er 414. 

Ser vi på situasjonen fra året før salg er aktivt driftsareal redusert med 34 prosent 2 år etter 

salg. Dette er på linje med forrige årgang selgere på samme tidspunkt. Leid areal er redusert 
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med 17 500 dekar fra 1998 til 2001. Det betyr at andelen leid areal er redusert fra 35 prosent 

året før salg, til 27 prosent i 2000. Lite areal er ute av drift to år etter salg av kvoten. 

Fra 1998 til 2001 er arealet nyttet til grovfor redusert med 48 %, og utgjør en andel på 68 

prosent av driftsarealet. Tilsvarende andel i referanseåret var 86 prosent. Kornarealet har en 

økning på 48 %, og utgjør en andel på 27 prosent av aktivt driftsareal 2 år etter salg. 

I referanseåret var det 42 av kvoteselgerne som fikk produksjonstilskudd for i alt 215 

ammekyr. Gjennomsnittlig antall dyr pr enhet var 5,1. I 2001 var det var antallet som hadde 

ammekyr på båsen økt til 147, og utgjør en andel på 36 prosent av de med fortsatt drift etter 2 

år. Dette er på linje med forrige årgang selgerne 2 år etter salg, og høyere enn for 1997-

årgangen på samme tidspunkt. Antall dyr var økt fra 215 til 1254, som gjør at gjennomsnittlig 

antall ammekyr pr enhet har økt fra 5,1 til 8,5. Sammenliknet med de forrige årgangene er 

dette et høyere antall dyr i gjennomsnitt 2 år etter salg. På den andre siden hadde 1997- og 

1998-årgangen et lavere antall dyr i gjennomsnitt i referanseåret. 

Antall enheter med slakt av storfekjøtt var i salgsåret 506, i 2001 har antallet sunket til 243. 

De som fortsetter med storfeslakt utgjør dermed 59 prosent av de med fortsatt drift 2 år etter 

salg. Gjennomsnittlig levert slakt er økt med 11 %, som betyr at enhetene som fortsetter 

denne produksjonen har en viss volumvekst, men sammenliknet med de tidligere årgangene er 

dette en vesentlig mindre vekst 2 år etter salg. Total slaktemengde av storfe er redusert med 

4 7 prosent fra referanseåret til 2001. 

Året før salg hadde 3 8 enheter leveranser av svin til slakteriene. I 2001 har antallet blitt 

redusert til 23, og utgjør en andel på 6 prosent av de med fortsatt drift etter salg. 

Gjennomsnittlig leveranser for enheter med slakt av svin i 2001 var nær 90 prosent større enn 

det som ble levert pr enhet i referanseåret, og gjør at den totale mengden av svineslakt har en 

vekst på 14 prosent fra referanseåret til 2001. 

Utviklingen i slakt av sau for 1999-årgangen viser at antallet med slike leveranser har økt fra 

72 i referanseåret til 87 i 2001. De utgjør en andel på 21 prosent av de med fortsatt drift. 

Gjennomsnittlig leveranser har økt med 44 prosent, og gir en vekst i samlet slakt på 56 

prosent. For detaljerte tabeller og kommentarer til 1999-årgangens utvikling etter salg, se 

vedlegg 6. 

6.4 2000 - årgangen etter salg, ku 

I 2000 var det to salgsomganger, den ene med virkning fra 1.1 og den andre med virkning fra 

1.3. I løpet av disse salgsomgangene var det i alt 1643 som solgte kvoten. Av de 1643 

selgerne hadde var det 14 som ikke hadde aktivt driftsareal på gården året før salg. I 
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salgsåret var det 163 som ikke søkte arealtilskudd, som utgjør en andel på 9,3 %. Dette er en 

betydelig lavere andel enn både 1997-, og 1998 årgangen. Det kan tolkes som om 163 legger 

ned driften i løpet av første halvdel av salgsåret. I 2001 er antall uten aktivt driftsareal økt til 

362. Det betyr at 22 prosent av de som solgte kvoten sin i 2000 ikke har noe aktivitet på eget 

jordbruksareal 1 år etter salg. 

Driftsarealet er redusert med vel 7 5 tusen dekar fra referanseåret. Gjennomsnittlig driftsareal 

er redusert med 12 dekar (7 %) for de med fortsatt drift. Dette er på linje med de tidligere 

årganger ett år etter salg. Andelen leid areal er redusert fra 36 til 30 prosent. Dette er også i 

tråd med utviklingen hos tidligere årganger. 

Året før salg ble 90 prosent av driftsarealet brukt til å dyrke grovfor. Ett år etter salg er denne 

andelen redusert til 75 prosent. Dette er lavere enn tilsvarende andel for 1997-, og 1998-

årgangen, men høyere enn 1999-årgangen på tilsvarende tidspunkt. 

I referanseåret var det 113 produsenter som var registrert med i alt 539 ammekyr. 

Gjennomsnittlig antall dyr pr enhet var 4,8. Året etter salg var antallet som hadde ammekyr 

på båsen økt til 619, som utgjør 48 prosent av de med fortsatt drift. Antall dyr var økt til 

4966, noe som gir et gjennomsnittlig antall ammekyr pr enhet på 8. 

Andelen som leverte slakt av storfe var i referanseåret på 88 prosent. Ett år etter salg er denne 

andelen sunket til 84 prosent. Gjennomsnittlig mengde slakt er økt med 9 %, som tyder på 

økt volum. Denne veksten er samtidig betydelig lavere enn tilsvarende tall for de tidligere 

årgangene. 

Året før salg hadde 120 enhet.er leveranser av svineslakt. I 2001 har antallet blitt redusert til 

72. Gjennomsnittlig leveranser for enheter med griseslakt i 2001var74 prosent større enn det 

som ble levert pr enhet i salgsåret, og gjør at total slaktemengde blir opprettholdt. 217 enheter 

hadde slakteleveranse av sau i året før salg. I 2001 har antallet økt til 268, og utgjør 17 

prosent av de med fortsatt drift etter ett år. De leverer i gjennomsnitt en slaktemengde som er 

14 prosent større enn året før salg, som resulterer i en vekst i total slaktemengde på 41 prosent 

ett år etter salg. For flere detaljer og tabeller for utviklingen av 2000-årgangen etter salg, se 

vedlegg 7. 
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I dette kapittelet presenteres referansesituasjonen for selgerne av geitmelkkvote. 

Presentasjonen av de enkelte salgsårganger vil i store trelek følge presentasjonen av 

kvoteselgerne - ku, men siden totalt antall kvoteselgere av geitmelk er vesentlig mindre enn 

kvoteselgerne av kumelk, er det færre variabler som lar seg presentere ved hjelp av tabeller. 

Første salgsomgang vil bli presentert med tekst og detaljerte tabeller. For de øvrige årganger 

vil de detaljerte tabeller med tilhørende kommentarer være å finne i vedlegg 

I 1997, som var første året med salg av melkekvoter, valgte 21 melkeprodusenter å selge 

kvoten. Året etter var antallet 68. Tabell 7.0 sammenstiller kvotestørrelser for kvoteselgere 

og for alle melkeprodusenter. 

Tabell 7. 0: Antall kvoteselgere og kvotestørrelser - geit. Antall liter 

Antall Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig 

selgere kvote i salgsåret salgskvote kvote alle prod. 

1996 29 989 

1997 21 28 258 23 806 30 552 

1998 68 28 048 24 804 31407 

1999 35 28 169 24 060 32 969 

2000 42 32 387 28 808 33 430 

2001 30 30 316 27 236 34 639 

Totalt 196 
Kilde: Fagsystem for melkekvoter, og SLF: Statistikk for kvoteselgere 1997-2000, Tine norske meierier 1997-2001 

I hvert av de årene vi studerer er gjennomsnittlig kvote i salgsåret noe mindre enn 

gjennomsnittlig kvote for alle produsenter. Det betyr at det i små kvoter er noe 

overrepresentert. Videre legger man merke til av kvoten i salgsåret er større enn kvoten de får 

oppgjør for (gjennomsnittlig salgskvote). Det betyr at de som selger i gjennomsnitt har økt 

kvoten sin fem år forut for salg. 

7 .1 Presentasjon av 1997 -årgangen, geit 

I 1997 solgte 21 melkeprodusenter kvoten sin for geitmelk. I salgsåret hadde de en samlet 

kvote på vel 593 tusen liter. Hver produsent hadde dermed i salgsåret en gjennomsnittlig 

kvote på snaut 28 300 liter. Den gjennomsnittlig kvoten de fikk oppgjør for var 23 806 liter. 

Gjennomsnittlig kvote for alle produsenter av geitmelk var 30 552 liter i følge årsmelding 

Tine Meierier 1997. 
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Gjennomsnittsalderen ved salg var 47 år. Dette er 1 år yngre enn gjennomsnittsalderen for alle 

personlige brukere i landbruket. Det var 3 kvinner i som solgte geitmelkekvoten i 1997. 

I alt disponerte 1997 årgangen et driftsareal på 1 760 daa, som i gjennomsnitt gir et areal på 

84 daa pr selger. I gjennomsnitt leide hver produsent 31 daa. Andelen av arealet som ble 

benyttet til grovfor var 98 prosent. Ingen i 1997-årgangen hadde produksjon av kom eller 

oljefrø. 

19 leverte geit til slakte1iene, mens 6 hadde leveranser av sau. Antall med leveranser av 

storfekjøtt var 3. Ingen av disse hadde melkekvote for ku. 

7.1.1 Alder og kjønn 

21 solgte melkekvoten for geit i 1997. Av disse var det 3 kvinner. Gjennomsnittsalderen var 

47,3 år, noe som er lavere enn gjennomsnittsalderen for selgere av kumelkkvote. Den yngste 

var 24 år, den eldste var 67. Tabell 7.1 viser 1997-årgangen fordelt på alder og kvotegrupper. 

7 av selgerne var under 40 år, mens 6 var mellom 60 og 67 år. 10 selgere har en melkekvote 

siste år på mellom 30 og 40 000 liter. 

Tabell 7.1: 1997-årgangenfordelt på aldersklasser og kvotegrupper, geit (11=21) 

Alder ved salg 1997 

Kvote geit 1997 under 40 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år Total 

Inntil 15 000 I 1 1 2 

15000 - 30000 I 1 2 1 4 8 

30000 - 45000 I 6 2 1 1 10 

45000 I+ 1 1 

Total 7 4 4 6 21 

7 .1.2 Kvoter og geografi 

Tabell 7 .2 viser 1997-årgangen for geit fordelt på fylke. Samlet kvotevolum i salgsåret var 

593 425 liter, noe som gir ei gjennomsnittlig kvote på 28 258 liter. Den minste kvoten i 

gjennomsnitt hadde selgerne i Hordaland, den var 13 004 liter, mens den største 

gjennomsnittlige kvoten hadde produsenten fra Møre og Romsdal. Den hadde en kvote på 43 

417 liter. 33 prosent av selgerne var fra Troms. 
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· Tabell 7.2: Kvoteselgere og kvotestørrelse fordelt på fylke, 1997-årgangen, geit 

Fylke Antall Kvote Gjennom-

1997, liter snitt 

Oppland 2 40 311 20 156 

Telemark 2 64 289 32 145 

Rogaland 1 34 059 34 059 

Hordaland 2 26 007 13 004 

Sogn og Fjordane 2 49 648 24 824 

Møre og Romsdal 1 43 417 43 417 

Sør-Trøndelag 2 62 896 31 448 

Nordland 2 39 099 19 550 

Troms 7 233 699 33 386 

Total 21 593 425 28 258 

7 .1.3 Driftsareal og vekstgrupper 

Tabell 7.3 viser at samlet driftsareal i året før salg var 1 760 daa. Gjennomsnittlig driftsareal 

pr produsent var 84 daa. Selgerne fra Troms har største areal i gjennomsnitt, 114 daa, mens 

for selgerne i Nordland var tilsvarende tall 38, og dermed minst. Av arealet på 1 760 dekar 

var 36 prosent leid areal. 1 726 dekar ble i referanseåret benyttet til å dyrke grovfor, noe som 

utgjør 98 prosent av driftsarealet. Ingen i 1997-årgangen for geit benyttet areal til dyrking av 

kom eller oljefrø. 

Tabell 7.3: Driftsareal i referanseåretfordelt på.fylke - 1997-årgangen, geit 

Fylke Antall Driftsareal Gjennom-

1996 daa. snitt 

Oppland 2 87 44 

rrelemark 2 210 105 

Rogaland 1 102 102 

Hordaland 2 78 39 

Sogn og Fjordane 2 108 54 

Møre og Romsdal 1 83 83 

Sør-Trøndelag 2 217 109 

!Nordland 2 76 38 

Troms 7 799 114 

Total 21 1 760 84 
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7.1.4 Slakt 

Tabell 7.4 viser en oppsummering av de viktigste slakterileveransene for 1997-årgangen. 

90% av selgerne i 1997 leverte geit til slakt året før salg. Den gjennomsnittlige slaktemengden 

var 284 kg. 6 selgere er oppført med sau til slakt. Ingen av disse var bosatt i Troms fylke. 

Gjennomsnittlig slakteleveranse for sau var 498 kg. 3 enheter hadde slakt av storfe. Ingen av 

disse 3 hadde melkekvote til ku, mens en hadde amrneku på båsen. 

Tabell 7.4: Slakt i kg fordelt på dyreslag i referanseåret, 1997-årgangen, geit. 

Geit Sau Storfe Gris 

Antall med slakt 19 6 3 1 

Slakt i alt, kg 5 391 2 985 2 898 1 129 

Gjennomsnittsnittlig antall kg 284 498 966 1 129 

7.2 Presentasjon av 1998-årgangen, geit 

1998 er den største salgsomgangen av geitmelkkvoter med hensyn på antall selgere. I alt var 

det 68 melkeprodusenter som solgte kvoten sin dette året. I salgsåret hadde de en samlet 

kvote på vel 1, 9 mill. liter. Hver produsent hadde dermed i salgsåret en gjennomsnittlig 

kvote på vel 28 000 liter. Den gjennomsnittlig kvoten de fikk oppgjør for var 24 804 liter. 

Gjennomsnittlig kvote for alle produsenter av geitmelk var 31 407 liter i følge årsmelding 

Tine Meierier 1998. 

Gjennomsnittsalderen ved salg var 49,6 år. Dette er 1,6 år høyere enn gjennomsnittsalderen i 

populasjonen. Det var 8 kvinner i som solgte geitmelkkvoten i 1998, dette utgjør en andel på 

12 prosent. 

I alt disponerte 1998 årgangen i alt et driftsareal på 6 479 daa, som i gjennomsnitt gir et areal 

på 95 daa pr selger. Dette er 11 daa mer enn forrige årgang selgere. I gjennomsnitt leide hver 

produsent 40 daa, noe som utgjør 41 prosent av driftsarealet. Andelen av arealet som ble 

benyttet til grovf6r var 98 prosent. En produsent hadde ett dekar med kom og oljefrø i 1998-

årgangen. 

83 prosent leverte geit til slakteriene, mens 32 hadde leveranser av sau. Antall med leveranser 

av storfekjøtt var 7. Ingen av disse hadde melkekvote for ku, men 1 av dem står registrert med 
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ammeku. Ytterligere 2 hadde ammek:u i referanseåret, men leverte ikke slakt av storfe. For 

detaljerte tabeller med tilhørende kommentarer, se vedlegg 8. 

7 .3 Presentasjon av 1999-årgangen, geit 

I alt var det 35 melkeprodusenter som solgte kvoten sin dette året. I salgsåret hadde de en 

samlet kvote på snaut 986 tusen liter. Hver produsent hadde dermed i salgsåret en 

gjennomsnittlig kvote på vel 28 169 liter. Den gjennomsnittlig kvoten de fikk oppgjør for var 

24 060 liter. Gjennomsnittlig kvote for alle produsenter av geitmelk var 32 969 liter i følge 

årsmelding Tine Meierier 1999. 

Gjennomsnittsalderen ved salg var 53,1 år. Dette er 5,1 år høyere enn gjennomsnittsalderen i 

populasjonen. Det var 5 kvinner i som solgte geitmelkkvoten i 1999, dette utgjør en andel på 

14 prosent. Dette er 1 prosent høyere enn andelen i populasjonen. 

I alt disponerte 1999 årgangen i alt et driftsareal på 3 032 daa, som i gjennomsnitt gir et areal 

på 89 daa pr selger. Dette er 6 daa mindre mer enn forrige årgang, og 5 daa mer enn for 1997-

årgangen. I gjennomsnitt leide hver produsent 40 daa, noe som utgjør 45 prosent av 

driftsarealet. Andelen av arealet som ble benyttet til grovfor var over 99 prosent. Ingen 

produsenter dyrket kom og oljefrø i 1999-årgangen. 

77 prosent leverte geit til slakteriene, mens 34 prosent hadde leveranser av sau. Antall med 

leveranser av storfekjøtt var 2. En av disse hadde melkekvote for ku som ble solgt samme år, 

mens den andre hadde ammeku i referanseåret. For detaljerte tabeller med tilhørende 

kommentarer, se vedlegg 9. 

7.4 Presentasjon av 2000-årgangen, geit 

I 2000 solgte 42 melkeprodusenter kvoten sin for geitmelk. I salgsåret hadde de en samlet 

kvote på 1,36 mill liter. Hver produsent hadde dermed en gjennomsnittlig kvote på snaut 32 

400 liter. Dette er den høyeste gjennomsnittskvoten for alle årganger av selgere. Den 

gjennomsnittlige kvoten de fikk oppgjør for var 28 808 liter. Gjennomsnittlig kvote for alle 

produsenter av geitmelk var 33 430 liter i følge årsmelding Tine Meierier 2000. 

Gjennomsnittsalderen ved salg var 48,3 år. Dett er likt med gjennomsnittet i populasjonen. 

Det var 6 kvinner i som solgte geitmelkkvoten i 2000. Disse utgjør 14 prosent av selgerne, og 

er 1 prosent høyere enn populasjonsandelen. 
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I alt disponerte 2000-årgangen et driftsareal på 4 516 daa, som i gjennomsnitt gir et areal på 

113 daa pr selger. Dette er det største gjennomsnittlige driftsarealet for alle årganger. Det er 

34 prosent større enn for 1997 årgangen, og 19 prosent større enn for 1998-årgangen. I 

gjennomsnitt leide hver produsent 53 daa. Andelen av arealet som ble benyttet til grovfar var 

97 prosent. Ingen i 2000-årgangen hadde produksjon av kom eller oljefrø. 

81 prosent (34 produsenter) leverte geit til slakteriene, mens 24 prosent (10 produsenter) 

hadde leveranser av sau. Antall med leveranser av storfekjøtt var 4. Ingen av disse hadde 

melkekvote for ku, men en av de var registrert med ammeku. For detaljerte tabeller med 

tilhørende kommentarer, se vedlegg 10. 

7.5 Presentasjon av 2001-årgangen, geit 

Siste året i perioden vi studerer var det i alt 30 melkeprodusenter som solgte kvoten sin. I 

salgsåret hadde de en samlet kvote på vel 909 tusen liter. Hver produsent hadde dermed i 

salgsåret en gjennomsnittlig kvote på vel 30 300 liter. Den gjennomsnittlig kvoten de fikk 

oppgjør for var 27 236 liter. Gjennomsnittlig kvote for alle produsenter av geitmelk var 

34 639 liter i følge årsmelding Tine Meierier 2001. 

Gjennomsnittsalderen ved salg var 52,4 år. Dette er 4,4 år høyere enn gjennomsnittsalderen i 

populasjonen. Andelen selgere som var yngre enn 40 år var 10 prosent. Dette er den laveste 

andelen under 40 år blant alle salgsårganger. Det var 7 kvinner i som solgte geitmelkkvoten i 

2001, dette utgjør en andel på 23 prosent. Kvinnene er overrepresentert i denne 

salgsomgangen. 

I alt disponerte 2001- årgangen et driftsareal på 2 503 daa i referanseåret, som i gjennomsnitt 

gir et areal på 86 daa pr selger. Dette er på linje med 1997-årgangen, men 27 mindre enn 

forrige årgang selgere. I gjennomsnitt leide hver produsent 25 daa, noe som utgjør 29 prosent 

av driftsarealet. Dette er den laveste andel leid areal blant alle salgsårgangene. Andelen av 

arealet som ble benyttet til grovfor var 98 prosent. Ingen produsenter dyrket kom og oljefrø. 

77 prosent leverte geit til slakteriene, mens 23 prosent hadde leveranser av sau. Antall med 

leveranser av storfekjøtt var 3. To i 2001-årgangen hadde melkekvote for ku som ble solgt 

samme år. For detaljerte tabeller med tilhørende kommentarer, se vedlegg 11. 
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8 Oppsummering av utviklingen over tid for 
salgsårgangene 1997-2000, geit 

Formålet med dette kapittelet er å gi en oversikt over status for alle salgsårgangene i årene 

etter salg. Tabellene i dette kapitlet vil sammenlikne tall for alle salgomgangene, mens de 

etterfølgende kapitlene vil presentere de enkelte årgangene hver for seg. 

8 .1 Antall med aktivt driftsareal 

Et år etter salg av melkekvote er det 52 prosent færre i 1997 årgangen som har aktivt 

driftsareal enn året før salg. For årgangene 1998-2000 ligger tilsvarende tall på 38-43 prosent. 

To år etter salg ligger andelen som ikke har aktivt driftsareal på mellom 47 - 52 prosent. 

Tabell 8.1 nedenfor viser endring i antall med aktivt drift referert året før salg for selgerne i 

1997-2000. 

Tabell 8.1: Prosentvis endring i antall med aktiv drift referert året før salg, 1997-2000-
årgangene 

Salgsåret 1 år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 -33 % -52 % -52 % -57% -62 % 

Årgang 

1998 -24% -38 % -49 % -51 % 

1999 -9 % -38 % -47% 

2000 -8 % -43 % 

Tabellen viser en entydig tendens i at man avvikler eget driftsareal jo lengre man beveger seg 

i tid fra referanseåret. Sammenliknet med kvoteselgerne for ku er det prosentvis flere som 

avvikler drift på eget areal på alle tidspunkt etter salg. 

8.2 Utvikling i driftsareal 
-" ~ . . 

Tabell 8.2 viser utviklingen i driftsarealet referert året før salg. Ett år etter salg varierer 

reduksjonen i areal mellom 20 og 50 prosent. 2 år etter salg er tilsvarende intervall fra 26 til 
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53 prosent. Reduksjonen i driftsareal er større enn for selgere av melkekvote for ku, sett fra 

perioden ett år etter salg og utover. 

Tabell 8.2: Prosentvis endring i driftsareal referert åretfør salg, 1997-2000-årgangene 

Salgsåret 1 år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 -36% -50 % -53 % -50% -53 % 

Årgang 

1998 -25 % -40 % -44% -45 % 

1999 -7 % -20 % -26% 

2000 -3 % -38 % 

Dersom man sammenlikner endring i antall med endring i driftsareal er det ingen entydig 

tendens til at gjennomsnittsarealet endres i en retning på et hvert tidspunkt etter salg. Ser man 

på siste observasjon for hver årgang er endring i areal mindre enn endring i antall, slik 

gjennomsnittsarealet øker for hver årgang på disse tidspunktene. 

8.3 Utvikling i slakt 

I referanseåret leverte 160 av 196 kvoteselgere slakt av geit. Ett år etter salg av kvote er det 

svært få som leverer slakt av geit. Ved siden av geiteslakt var leveranser av sau til slakteriene 

den mest vanlige kjøttproduksjonen for selgere av melkekvote for geit. I referanseåret var det 

mellom 24 og 34 prosent som leverte slakt av sau. Tabell 8.3 viser utvikling i antall med slakt 

av sau referert året før salg. 

Tabell 8.3: Prosentvis endring i antall med slakt av sau, referert åretfør salg, 1997-2000-
årgangene 

Salgsåret 1 år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 -17 % -50 % -67 % -33 % -33 % 
Årgang 

1998 9% 5% 5% 5% 

1999 -17 % 8% 8% 

2000 -10 % -40 % 
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Tabellen viser at det er stor forskjell mellom årgangene. For 1997 og 2000-årgangen går 

antallet med slakt av sau ned, mens for de midterste årgangene er det en positiv utvikling. 

Tabell 8.4 viser utvikling i gjennomsnittlig slaktemengde for de som fortsetter med sau. 

Tabell 8.4: Prosentvis endring i gjennomsnittlig slakteleveranser av sau, referert året før 
salg, 1997-2000-årgangene 

Salgsåret 1 år etter 2 år etter 3 år etter 4 år etter 

1997 0% -36 % -22 % -7 % 5% 
Årgang 

1998 14 % 28 % 79 % 112 % 

1999 34% 99 % 150 % 

2000 57% 90 % 

For alle årganger etter 1997 øker gjennomsnittlig slaktemengde på ethvert tidspunkt etter salg. 

Når det gjelder storfe er utviklingen den at det i 2001 er 10 av 196 kvoteselgere som leverer 

slikt kjøtt til slakteriene, mens det er kun 1 tidligere geitemelkprodusent som leverer slakt av 

SVlll. 
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9 Utvikling etter salg, geit 

I dette kapittelet presenteres de enkelte salgsårgangenes utvikling over tid i mer detalj. Mest 

vekt blir lagt på antall med fortsatt drift, og utvikling i driftsareal hos disse. Strukturen i 

kapittelet vil være den samme som i kapittel 7. 1997-årgangen vil bli presentert med tekst og 

tabeller, mens de øvrige årgangers tabeller og mer utfyllende kommentarer er plassert i 

vedlegg. 

9 .1 1997 - årgangen etter salg, geit 

9 .1.1 Antall aktive enheter 

21 solgte kvoten for geitemelk i 1997 Tabell 9 .1 viser utviklingen i antall med aktivt 

driftsareal i perioden fra 1996 til 2001. I løpet av salgsåret er det en tredjedel som avvikler 

drift på eget areal. 4 år etter salg av kvoten er antall uten aktivt driftsareal økt til 13 . Det 

betyr at 62 prosent av de som solgte kvoten sin i 1997 ikke har noe aktivitet på eget 

jordbruksareal 4 år etter salg. 

Tabell 9.1: Antall selgere med fortsatt drift- prosentvis endringfra referanseåret, 

Antall Endring fra 1996 

Fylke 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Oppland 2 -50% -100 % -100 % -100% -100 % 

rrelemark 2 0% -50 % -50 % -50% -50 % 

Rogaland 1 -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % 

Hordaland 2 -50 % -50 % -50 % -50 % -50 % 

Sogn og Fjordane 2 -50 % -100 % -100 % -100 % -100 % 

Møre og Romsdal 1 0% 0% 0% 0% 0% 

Sør-Trøndelag 2 -50% -50% -50 % -50% -50 % 

Nordland 2 -50 % -100 % -100 % -100 % -100 % 

Troms 7 -14 % -14 % -14 % -29% -43 % 

Antall enheter 21 14 10 10 9 8 

Endring -33 % -52 % -52 % -57% -62 % 

Det er bare selgerne fra Troms fylke som ikke har falt ned på en beslutning ett år etter salg. 

For de andre selgerne endres ikke tilpasningen etter dette. 
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9 .1.2 Arealutvikling 

Tabell 9.2 viser utviklingen i driftsarealet i perioden 1996-2001 for 1997-årgangen-geit. 

Samlet driftsareal er redusert med 3 6 prosent i løpet av salgsåret. 4 år etter er reduksj orren i 

driftsarealet på 53 prosent. Så lenge reduksjonen i antall er større enn endring i driftsareal, 

øker gjennomsnittlig areal for de som fortsetter driften. 

Tabell 9.2: Utvikling i driftsarealet i perioden 1996-2001for1997-årgangen-geit 

Driftsareal Endring fra 1996 

Fylke 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

daa. 

Oppland 87 -53 % -100 % -100 % -100 % -100 % 
Telemark 210 -24% -79% -79 % -79 % -79 % 

Rogaland 102 -100 % -100 % -100 % -100 % -100 % 
Hordaland 78 -71 % -71 % -71 % -71 % -71 % 
Sogn og Fjordane 108 -54% -100 % -100 % -100 % -100 % 
Møre og Romsdal 83 0% 47% 47% 73 % 73 % 
Sør-Trøndelag 217 -63 % -63 % -63 % -63 % -63 % 

Nordland 76 -45 % -100 % -100 % -100 % -100 % 

Troms 799 -19 % -24% -30 % -27% -33 % 

Totalt areal 1 760 1 128 878 828 878 826 
Endring -36 % -50% -53 % -50 % -53 % 
Antall enheter 21 14 10 10 9 8 

Endring -33 % -52 % -52 % -57 % -62 % 

Gjennomsnittlig driftsareal var 84 daa i referanseåret. I 2001 har gjennomsnittlig driftsareal 

for de 8 med fortsatt drift økt til 103 daa. Dette er en økning på 23 prosent. For de 8 som 

fortsetter driften 4 år etter salg har andelen leid areal er økt fra 36 til 54 prosent. 

9.1.3 Slakt 

I referanseåret var det 6 selgere som leverte sau til slakteriene. Disse var spredd over 6 fylker. 

4 år etter salg har antallet blitt redusert til 4. Disse 4 har økt gjennomsnittlig slaktemengde for 

sau på 83 prosent. I referanse året hadde 3 selgere av geitemelkkvote leveranser av 

storfekjøtt. I 2001 er det en tilbake. 

9.2 1998 - årgangen etter salg, geit 

68 solgte kvoten for geitemelk i 1998. I løpet av salgsåret er en fjerdedel som avvikler drift på 

eget areal. 3 år etter salg av kvoten er antall uten aktivt driftsareal økt til 35. Det betyr at 51 

prosent av de som solgte kvoten sin i 1998 ikke har noe aktivitet på eget jordbruksareal 3 år 

etter salg. 1997-årgangen hadde på samme tidspunkt er reduksjon i antall på 57 prosent. 
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Samlet driftsareal for 1998-årgangen blir redusert med en :fjerdedel i løpet av salgsåret. 3 år 

etter er reduksjonen i driftsarealet på 45 prosent. Dette er mindre prosentvis reduksjon enn 

for forrige årgang selgere. Gjennomsnittlig driftsareal var 95 daa i referanseåret. Av dette var 

39 prosent leid areal. I 2001 har gjennomsnittlig driftsareal for de 33 med fortsatt drift økt til 

109 daa, og for disse er andelen leid areal 27 prosent. 

I referanseåret var det 22 melkeprodusenter som leverte sau til slakteriene. I 2001 var antallet 

økt til 23, og utgjør 70 prosent av de med fortsatt drift. Gjennomsnittlig slaktevekt har i 

denne perioden økt fra 402 kg, til 1678 kg. Fire tidligere geitemelkprodusenter leverte slakt av 

storfe i 2001. For detaljerte tabeller og mer utfyllende kommentarer, se vedlegg 12. 

9.3 1999 - årgangen etter salg, geit 

Antall selgere av geitmelkkvote var 35 i 1999. I løpet av salgsåret er kun 2 produsenter som 

avvikler drift på eget areal. 2 år etter salg av kvoten er antall uten aktivt driftsareal økt til 16. 

Det betyr at 47 prosent av de som solgte kvoten sin i 1999 ikke har noe aktivitet på eget 

jordbruksareal 2 år etter salg. Dette er en lavere andel en tilsvarende tall for de tidligere 

salgsomgangene. 

17 selgere fra Troms fylke utgjorde 48 prosent av 1999-årgangen. To år etter salg har 10 av 

disse avviklet driften på eget areal. Dette utgjør 59 prosent av reduksjonen i antall. 2 år etter 

salg er det fortsatt drift på arealet for alle tidligere geitemelkprodusenter i Buskerud, 

Telemark, Hordaland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag. 

Samlet driftsareal er redusert med en 7 prosent i løpet av salgsåret. 2 år etter salg er 

reduksjonen i driftsarealet på 26 prosent. Dette er prosentvis en mye mindre andel enn for 

1997,- og 1998-årgangen på samme tidspunkt. Gjennomsnittlig driftsareal var 89 daa i 

referanseåret. Av dette var 45 prosent leid areal. I 2001 har gjennomsnittlig driftsareal for de 

18 med fortsatt drift økt til 109 daa, mens andelen leid areal for disse er 27 prosent. 

2 år etter salg er det 13 som har leveranser av sau til slakteriene. Dette er 1 mer enn i 

referanseåret. Disse 13 utgjør 72 prosent av de med fortsatt drift. Gjennomsnittlig 

slaktemengde har økt fra 597 kg til 1 491 kg. 2 tidligere geitmelkeprodusenter leverer kjøtt fra 

storfe. Dette er det samme antallet som i referanseåret. Gjennomsnittlig mengde slakt er 

redusert fra 728 kg til 511 kg fra 1998 til 2001. En produsent leverer fortsatt slakt av svin 2 år 

etter salg, og denne har fordoblet slaktemengden. For detaljerte tabeller og mer utfyllende 

kommentarer, se vedlegg 13. 
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9 .4 2000 - årgangen etter salg, geit 

Av de 42 som solgte kvoten for geitemelk i 2000 er det 3 som i løpet av salgsåret avvikler 

drift på eget areal. Året etter salg av kvoten er antall uten aktivt driftsareal økt til 17. Det 

betyr at 43 prosent av de som solgte kvoten sin i 2000 ikke har noe aktivitet på eget 

jordbruksareal ett år etter salg. Dette er høyere enn tilsvarende tall for 1998,- og 1999-

årgangen, men lavere enn selgerne fra første salgsomgang. 

I løpet av salgsåret reduseres samlet driftsareal med tre prosent. Året etter salg er reduksjonen 

i driftsarealet 38 prosent. Gjennomsnittlig driftsareal var 113 daa i referanseåret. Av dette var 

34 prosent leid areal. I 2001 har gjennomsnittlig driftsareal for de 23 med fortsatt drift økt 

med 7 prosent til 121 daa, mens andelen leid areal er redusert til 24 prosent. 

I referanseåret var det 10 produsenter som i gjennomsnitt leverte 666 kg kjøtt av sau. Ett år 

etter salg er antallet redusert til 6, mens gjennomsnittlig mengde kjøtt er økt til 964 kg. Når 

det gjelder leveranser til slakteriene av storfe, er 3 tidligere geitemelkprodusenter registrert 

med slik leveranse. De leverte i gjennomsnitt 825 kg kjøtt i 2001, noe som er en økning i 

gjennomsnittlig slaktemengde på 155 kg referert året før salg. For detaljerte tabeller og 

fyldigere kommentarer, se vedlegg 14. 
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