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Forord 

I denne rapporten presenteres resultatene av en kartlegging av hvilke planer gårdbrukerne har 

for de to kommende årene, 2002-2003. 

Undersøkelsen bygger på en tilsvarende undersøkelse gjennomført høsten 2000, for Norsk 

Landbrukssamvirke, Norsk Kjøtt, TINE Norske Meierier og Norske Felleskjøp. Leif 

Sørensen, Hans Thom Wittussen, Odd Lilleby og Engebret Dæhlin har, som 

referansepersoner fra de respektive organisasjonene, kommet med nyttige innspill vedrørende 

spørsmål og presentasjonen av resultatene. Selve gjennomføringen av intervjuene er foretatt 

av Opinion AS. Like fullt står Landbrukets Utredningskontor ansvarlig for rapportens faglige 

innhold, vurderinger og konklusjoner. Arbeidet er utført av utreder Odd Lutnæs. 

Vi takker for et interessant oppdrag! 

Oslo, januar 2002 

Eugen Tømte 
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Sammendrag 
Gårdbrukernes produksjonsplaner er kartlagt for andre gang på to år, og i denne rapporten 

presenteres først og fremst resultatene fra 2001-undersøkelsen. 2000-undersøkelsen er 

tidligere presentert i LV-rapport 4-2001, men det blir fortløpende henvist til hovedresultatene 

for å sikre et sammenligningsgrunnlag. 

Datagrunnlaget 

Rapporten bygger på resultater fra spørsmål stilt et landsdekkende og representativt 

hovedutvalg på 1004 gårdbrukere og et tilleggsutvalg på 250 svineprodusenter. 

I undersøkelsen er det spurt etter hvilke planer de har for følgende produksjoner: 

• Melk (ku) 

• Storfe 

• Svin 

• Sau 

• Korn 

Med planer menes her om de skal fortsette som i dag, øke eller redusere produksjonen eller 

avvikle produksjonen i kommende to års periode. I praksis vil det si i løpet av perioden 2002-

2003. 

Resultater 

Hovedvekten i denne rapporten er å avdekke hvilke planer produsentene har. I tillegg er det 

lagt stor vekt på å antyde i hvilken retning den samlete produksjonen går. Det gjøres også et 

forsøk på å antyde størrelsen på endringene. Her benyttes mulighetene i datamaterialet til å 

estimere hvor store endringer det kan være snakk om. Denne delen er mer usikker fordi 

datagrunnlaget er begrenset og tildels tynt. Årsaken til at dette likevel er tatt med, er at det gir 

en indikasjon på hvor store endringer produsentenes planer kan innebære. I tabellen på neste 

side er hovedresultatene fra 200 I-undersøkelsen presentert, sammen med estimert endring i 

samlet produksjon. 



Hovedresultater fra gårdbrukernes produksjonsplaner. 2001-undersøkelsen. 

Prosentvis fordeling 

STRATEGI MELK STORFE SVIN SAU 

Holde fram som i dag 59 70 70 67 

Øke 28 14 17 18 

Redusere 4• 7 2 6 

Avvikle 3• 5 5 5 

Ikke sikker 6 5 5 5 

Sum 100 101 100 101 

Antall (N) 387 392 237 305 

Estimat - 5,9b + 3,3 + 8,7 +2,2 

+ 7,8 b 

KORN 

78 

8 

7 

2 

5 

100 

326 

+ 0,7c 

+ 2,:; c 

•På melk er det skilt mellom å redusere produksjonen og å ha sovende kvote. Her er de slått sammen. Salg av 
kvote er plasse1t under "avvikle" produksjonen. 
b Her er det skilt mellom en situasjon der all kvote som blir solgt blir dratt inn (ikke solgt ut igjen) (-5,9), og en 
situasjon der alle som ønsker å kjøpe mer kvote, får kjøpt det de ønsker(+ 7,8). 
c Når det gjelder korn, er det skilt mellom en situasjon der arealet til de som avvikler går ut av kornproduksjonen, 
og en situasjon der dette arealet blir tatt i bruk av annen bruker. 

I rapporten er det videre innhentet informasjon om interessen for økologisk landbruk. Vel fire 

prosent svarer at de vil legge om en større del av drifta til økologisk. Om de gjør som de sier, 

vil det ligge an til at det økologisk drevne arealet vil omfatte 4,5 prosent av samlet areal om to 

år. Det vil representere en vekst på 2,4 prosent fra i dag. 



1 Innledning 

I denne rapporten er oppmerksomheten rettet mot hvilke planer gårdbrukerne har for de neste 

to år, det vil si 2002 og 2003. Undersøkelsen Gårdbrukernes produksjonsplaner, presentert i 

LD-rapport 4-2001, danner utgangspunktet for denne rapporten. Bakgrunnen for at 

undersøkelsen gjentas allerede ett år etter den forrige, er for raskt åra etablert en tidsrekke av 

opplysninger over gårdbrukernes planer. I forbindelse med undersøkelsen i 2000, ble det lagt 

vekt på å utarbeide et opplegg som kan gjentas senere. Det ble også framhevet at først ved å 

se flere lignende undersøkelser i sammenheng, blir det mulig å utnytte den typen informasjon 

som det blir spurt etter i denne formen for undersøkelser. Med bakgrunn i den forrige 

undersøkelsen, er det dannet et godt sammenligningsgrunnlag for nye undersøkelser. I denne 

omgang, 2001-undersøkelsen, legges det imidlertid opp til et noe mindre omfang i antall 

spørsmål og rapport. 

A oppnå markedsbalanse for husdyrproduktene er en av de store utfordringene landbruket 

som næring står overfor. Med det menes at tilbudet av husdyrprodukter skal harmonere med 

etterspørselen. Næringen har et selvstendig ansvar for å oppnå en slik balanse. Det er et 

ansvar forbrukere, politikere, forvaltning og gårdbrukere forventer at næringen skal innfri. 

Behovet for en god innenlandsk markedsbalanse har blitt ytterligere forsterket av at 

mulighetene for reguleringseksport er blitt betydelig innskrenket i de senere år. Samtidig sliter 

landbruksnæringen med det klassiske dilemmaet av at det som er individuelt problemløsende 

kan være kollektivt problemskapende. For eksempel kan økt produksjon av svinekjøtt være 

økonomisk lønnsomt for den enkelte produsent, selv i en situasjon der det produseres mer enn 

det er avsetning for i markedet. 

I realiteten har gårdbrukerne fire alternativer når de skal vurdere framtidig produksjonsnivå på 

eksisterende produksjon på gården: 

• Fortsette i samme omfang som i dag 

• Øke produksjonen 

• Redusere produksjonen 

• Avvikle produksjonen 

Det er framtidige planer for gårdens produksjon som er hovedspørsmålet i denne 

undersøkelsen, og i årets utgave er det samlet inn opplysninger om følgende produksjoner: 

• Svin 

• Storfekjøtt 

• Melk (ku) 

• Sau 

• Kom 

LV-rapport nr. 2 - 2002 



Side2 Gårdbrukernes produksjonsplaner 

I motsetning til :fjorårets undersøkelse, har vi valgt ikke å samle inn opplysninger fra 

geitebøndene. I tillegg er det lagt opp til en noe forenklet innsamling når det gjelder 

svinebøndenes planer, ved at vi her har valgt å konsentrere oss om planer for 

smågrisproduksjon. På den andre siden er det i årets undersøkelse kommet inn ekstra 

spørsmål når det gjelder hold av ammekyr. Bakgrunnen for disse endringene er kommet som 

følge av en vurdering av hva en ønsker informasjon om i år. 

I denne undersøkelsen går vi ikke inn på motiver for valg av ulike strategier, men vi holder 

oppmerksomheten rettet mot hvor mye informantene produserer i dag, og hvor mye de har 

planer om å produsere om to år. Hensikten er å se noe lengre fram i tid enn det en klarer å 

gjøre gjennom dagens prognosemodeller. I kapittel 2 gis det en kort orientering om valget av 

metode. I kapitlene 3 - 7 går en gjennom enkeltproduksjonene fortløpende og hvilke planer 

en har for disse. Med utgangspunkt i de forholdstallene en kommer fram til for de enkelte 

produksjonene, blir det gjmt forsøk på å estimere produksjonen om to år. Det er viktig å . 

allerede her få presisert at disse utregningene er mer som supplement å regne. Hovedformålet 

i denne rapporten er å avdekke hvor mange som har planer om å øke, redusere, avvikle eller 

holde fram som i dag. Resultatene fra årets undersøkelse blir presentert sammen med 

sammenlignbare tall for 2000-undersøkelsen. 

Denne undersøkelsen baserer seg i stor grad på en gjentakelse av en undersøkelse som første 

gang ble gjennomført i november 2000. I rapporten vil det derfor bli referert til "2000-

undersøkelsen", og viser da til undersøkelsen som er presentert i rapport 4-2001. 

Undersøkelsen som presenteres her vil derfor bli referert til som "2001-undersøkelsen". 

Valget av navn refererer til når gårdbrukerne ble kontaktet. 

LU-rapport nr. 2 - 2002 



2 Metode og presentasjon 
I denne undersøkelsen er et landsrepresentativt utvalg av landets gårdbmkere, samt et 

tilleggsutvalg av svineprodusenter, blitt kontaktet over telefon. De er blitt stilt spørsmål om 

dagens produksjon på gården og om hvilke planer de har for de kommende to år. Selve 

spørreundersøkelsen er gjennomført av Opinion i perioden 13. - 21. november 2001. I dette 

kapitlet skal vi kort se nærmere på hvem som ble spurt og hvor representative de er med 

hensyn til å kunne trekke slutninger om framtidig produksjonsomfang og produksjonsretning. 

2 .1 Kort om utvalgene 

I 2001 undersøkelsen er det kontaktet to ulike utvalg: 

• Landsrepresentativt utvalg på 1004 gårdbmkere 

• Tilleggsutvalg av 250 svinebønder. I presentasjon av resultatene fra dette utvalget, 

kommer i tillegg 65 svineprodusenter som også inngår i hovedutvalget, slik at en opererer 

med til sammen 315 svinebønder i denne rapporten. 

Utvalget er tmkket tilfeldig fra Produsentregisteret. For å komme i kontakt med 1004 

gårdbmkere til hovedutvalget, ble det bmkt 1534 telefonnummer. I 294 tilfeller var det ikke 

svar i løpet av seks oppringninger. I 236 tilfeller (19 prosent) var det svarnekt. Det innebærer 

at personen gir uttrykk for at han/hun ikke ønsker å delta i undersøkelsen. 

De tilsvarende tallene for ekstrautvalget er 559 oppringninger. Det høye antallet skyldes at det 

innledningsvis ble spurt etter hvorvidt de hadde svineproduksjon eller ikke. Hvis de ikke 

hadde, ble intervjuet ikke gjennomført. I 159 tilfeller fikk en ikke svar i løpet seks 

oppringninger og i 89 tilfeller var det svarnekt (7 prosent). 

I en hver utvalgsundersøkelse er det feilmarginer. Jo større utvalget er, desto mindre 

feilmargin vil det være nødvendig å operere med. Med 1000 gjennomførte intervju og et 

konfidensnivå på 95 prosent vil feilmarginen variere fra 1,9 prosentpoeng ved en 90/10 

fordeling til 3,2 prosentpoeng ved en 50/50 prosent svarfordeling. Med 315 intervju vil 

feilmarginen varierer fra 3,2 prosentpoeng ved en 90/10 prosent svarfordeling til 5,3 

prosentpoeng ved en 50/50 prosent svarfordeling. Det betyr at hvis 10 prosent av alle i 

hovedutvalget svarer at de skal legge om til økologisk i løpet av kommende toårsperiode og 

90 prosent svarer at de ikke skal det, så betyr det at den reelle "økologiprosent", med 95 

prosent sikkerhet, vil ligge mellom 88,1 prosent og 91 ,9 prosent. 

LU-rapport nr. 2 - 2002 



Side 4 Gårdbrukernes produksjonsplaner 

2.2 "200 I-undersøkelsen" i forhold til "2000- undersøkelsen" 

Hovedhensikten med undersøkelsen er å bygge opp tidsrekker av sammenlignbar 

informasjon. Samtidig er det gjort visse justeringer av spørsmål og utvalg, på grunnlag av 

erfaringer med 2000-undersøkelsen. Vi skal her kort presentere de viktigste endringene og 

hvilke følger det får for presentasjonen av resultatene. 

2.2.1 Endringer i datainnsamling og rapportering 

Geit utelatt 
Det er ikke kontaktet et ekstrautvalg av geitebønder. Det er med bakgrunn i at en mener å ha 

god informasjon om geitebøndenes planer, blant annet med bakgrunn i deres svar i fjor da 1/3 

av alle geitebønder ble spurt. 

Ingen alders- eller arealbegrensninger 
I 2000-undersøkelsen valgte vi ikke å kontakte gårdbrukere over 60 år. Det var et valg vi i 

ettertid så var feil, i og med at vi ikke fikk gode nok opplysninger om de som står foran et 

brukerskifte. Dette kriteriet er derfor ikke lagt inn som forutsetning i 2001-undersøkelsen. 

I 2000-undersøkelsen var det også satt som forutsetning at gårdbrukerne skulle disponere 

minst 50 daa. Det fikk ikke så store følger som aldersbegrensningen, men enkelte store 

svinebønder falt da utenfor. Dette kriteriet er ikke lagt inn som forutsetning i 2001-

undersøkelsen. 

Disse endringene i utvalgskriteriene får konsekvenser for hvordan en kan sammenligne 

resultatene fra 200 I-undersøkelsen med 2000-underøkelsen. Dette er nærmere beskrevet i 

delkapittel 2.2.2. 

Ikke brutt ned på bakgrunnsinformasjon 
Resultatene som presenteres i denne rapporten blir ikke presentert opp mot 

bakgrunnsvariablene (geografi, alder, kjønn m.m.). Dette som følge av at en ønsker en mindre 

omfattende rapportering og større vekt på "makrotallene" enn tilfellet var under 

presentasjonen av 2000-undersøkelsen. 

LU-rapport nr. 2 - 2002 



Gårdbrukernes produksjonsplaner Side 5 

2.2.2 Kort om hvordan en sammenligner opplysningene fra 2001 og 2000 

De endrede forutsetningene for hvem som er blitt kontaktet i denne undersøkelsen, får 

konsekvenser for sammenligningen av resultatene med 2000-undersøkelsen. I rapporten vil 

det derfor bli presentert resultater fra 2001-undersøkelsen der alle (uavhengig av alder og 

areal) inngår. Det er disse som vil ligge til grunn for nærmere omtale i teksten. I tillegg vil 

det bli presentert resultater fra 2001-undersøkelsen, med de samme areal- og 

aldersforutsetningene som lå til grunn for 2000-undersøkelsen er lagt til grunn [mer enn 49 

daa og under 60 år]. I hovedutvalget er det i alt 806 av 1004 produsenter i denne kategorien. 

Det blir i tillegg, der det ligger til rette for det, foretatt statistiske beregninger av om de 

påviste forskjellene er resultat av tilfeldigheter eller resultat av en faktisk endring. Til grunn 

for disse beregningene ligger kji-kvadrattesten, og vi har lagt til grunn et signifikanskrav på 5 

prosent. Det innebærer at det er minst 95 prosent sjanse for at den sammenhengen som er 

påvist er resultat av faktisk endring fra 2000 til 2001. Der det er påvist signifikante endringer 

blir det markert med en stjerne(*). Disse testene blir gjennomført mot hovedspørsmålene, 

hvilke planer de har for de neste to år, innefor de enkelte produksjonene. For å gjennomføre 

disse testene har det vært nødvendig å slå sammen de som har planer om å redusere 

produksjonen med de som har planer om å avvikle produksjonen: 

OPPRINNELIG SVARALTERNATIVER: SVARALTERNATIVER VED TESTING: 

- Fortsette som i dag - Fortsette som i dag 

- Øke - Øke 

- Reduser (inkl. sovende kvote) - Redusere/avvikle 

-Avvikle 

- Ikke sikker - Ikke sikker 

LU-rapport nr. 2 - 2002 



Side 6 Gårdbrukernes produksjonsplaner 

2.3 Beregning av framtidig produksjon 

Til denne rapporten er det samlet inn opplysninger om dagens produksjon og planlagt 

produksjon om to år. I et forsøk på å utnytte disse opplysningene til også å si noe nærmere om 

hvilke samlede konsekvenser hver enlrnlt gårdbrukers valg kan få, er det i kapitlene 3 - 7 

estimert hvor stor produksjon av henholdsvis kumelk, storfekjøtt, svin, sau og kom det vil 

kunne være om 2 år. Vi skal avslutte dette kapitlet med å beskrive hvordan disse estimatene er 

laget. I vedlegg 2 er regnestykkene og det tallgrunnlaget som blir lagt til grunn presentert. Det 

er viktig å få presisert at dette er grove anslag på et til dels spinkelt grunnlag. Det må ses på 

som et supplement til svarene en har for de ulike strategiene. 

Når vi i denne rapporten skal estimere hvor stor produksjonen vil være om to år, har vi valgt å 

utnytte de forholdstallene vi har om de enkelte produsentene som har planer om å fortsette 

som i dag, øke, redusere eller avvikle produksjonen. Kategorien "ikke sikker" er holdt utenfor 

i alle disse beregningene. Med andre ord tatt hensyn til at det for eksempel blant kornbøndene, 

er de store produsentene av kom som har planer om å utvide produksjonen1
• 

1 Det er dette alternativet som i 2000-undersøkelsen ble kalt det "strukturavhengige alternativet". I 2000-
undersøkelsen ble det i tillegg presentert regnestykker der en forutsatte at "alle var like", uavhengig av hvilke 
planer de hadde. Det ble gjort for å sikre et sammenligningsgrunnlag. Dette er vi i 2001 undersøkelsen er sikret 
gjennom resultater fra 2000-undersøkelsen. 
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3 Melkeproduk:sjon - k:u 
Melkeproduksjonen er regulert gjennom et system med kvoter. I forskriften for 

kvoteordningen for melk heter det i paragraf en at "formålet med kvoteordningen for melk er 

å tilpasse melkeproduksjonen til avsetningsmulighetene i markedet" (LD 2001 ). I dette 

kapitlet rettes oppmerksomheten mot status og utvildingstrender en kan se innenfor 

melkeproduksjonen for de kommende to år. Det blir tatt utgangspunkt i hvordan gårdbrukerne 

vil forholde seg dersom de siste års forvaltning av kvoteordningen for melk holder fram. 

3.1 Dagens melkeproduksjon 

Vi skal starte med kort å se på utviklingen i melkeproduksjonen siden 1985 som er 

sammenfattet i figuren under. 
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1985 1990 1995 2000 2001 

___._....__Produksjon pr bruk 100 117 118 125 133 

---Antall aktive bønder 100 87 79 68 62 

- 1.:r- Levert i mill. liter 100 101 94 85 83 

Figur 3.1 Strukturutviklingen i melkeproduksjonen (ku) 1985-2001. Viser prosentvis 
endring/ra situasjonen i 1985, når det gjelder utviklingen i produksjonen pr. 
bruk, antall aktive kumelkprodusenter og utviklingen i sum levert mengde (tall 
for 2001 bygger på prognoser og anslagfra SLF) (Basert på tall fra SLF 
2001). 

Det figuren over viser er at det i 2000 ble produsert 25 prosent mer melk på hver gård enn 

situasjonen var i 1985. Gjennomsnittsleveransen er i disse tallene satt til 70.039 liter i 20002
. 

Det går også fram at det var 32 prosent færre bønder som hadde melkeku på båsen i 2000 enn 

2 SLF har her lagt til grunn fra husdyrkontrollen (80 prosent av melkeprodusenter er medlemmer der). Det viser 
et noe høyere gjennomsnitt enn den faktiske produksjonen, men det viser godt utviklingen. 
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Side 8 Gårdbrukernes produksjonsplaner 

i 1985, og de produserte samlet sett 15 prosent mindre melk enn i 1985. For 2000 opereres det 

her med 22.239 kumelkprodusenter og det ble levert 1.557,6 mill. liter. Endringene som er i 

vist i figuren over kan underbygges av at andelen som hadde inntil 40.000 liter i melkekvote 

sank fra 34 prosent i 1985 til 13 prosent i 2000. I samme periode steg andelen som hadde over 

100.000 liter i kvote fra 12 til 19 prosent. 

Tabellen under viser andel produsenter innenfor ulike kvotestørrelser. Dette er satt sammen 

med fordelingen av produsentene i denne undersøkelsen. 

Tabell 3.1 Kvotestruktur. Prosentvis fordeling av antall produsenter fordelt på 
kvotestørrelse. Fordelingen av kvotene i 2000 sett i forhold til utvalget i denne 
undersøkelsen. Prosentvis fordeling. 

KVOTE I LITER FAKTISK FORDELING I 2000 1 UTVALGET 2001 

-40.000 12,6 11, 1 

41. 000-60. 000 21,5 20,9 

61.000-80.000 28,9 24,8 

81.000-100.000 17,9 23,5 

101.000-120.000 9,0 9,8 

121.000-160.000 6,6 6,7 

Over 160.000 3,5 3,1 

Totalt 100 99,9 

N=22.239 N=387 
1 Kilde. Statens landbruksforvaltmng (2001). 

Det framgår av tabellen over at melkeprodusenter som har 81.000 - 100.000 liter er noe 

overrepresentert i dette utvalget i forhold til den faktiske fordelingen i landet. 

Gjennomsnittskvoten i utvalget er på 85.500 liter, mot 79.500 liter i landet som helhet 

(Statens landbruksforvaltning 2001). 
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3.2 Melkeprodusentenes planer for de neste to år; 2002-2003 

I tabell 3.2 ser vi hvilke planer melkeprodusentene har for de neste to årene. Gårdbrukerne er 

blitt bedt om å ta stilling til framtidig melkeproduksjon i forhold til tilpasning til 

kvoteordningen for melk. Det forutsettes videre at de som har svart at de vil "lgøpe mer kvote 

om kvote blir lagt ut for salg" vil fortsette i samme omfang som i dag, selv om de ikke får 

kjøpt mer kvote. 

Tabell 3.2 Planer for melkeproduksjonen (ku) i kommende toårsperiode. Svar avgitt 2000 
og 2001. Prosentvis fordeling 

2001 

2001 Inntil 60 år 2000 
over 50 daa 

Fortsette i samme omfang som i dag 59 59 63 

Kjøpe mer kvote, om kvote blir lagt ut for salg• 28 29 25 

Redusere melkeproduksjonen 2 1 1 

Opphold i melkeproduksjonen - sovende kvote 2 1 1 

Salg av kvote 3 3 3 

Ikke sikker 6 6 7 

Totalt 100 100 100 

N=387 N=353 N=479b 

•I disse tallene er det to melkeprodusenter som i 2001 svarte at de skulle aktivisere sovende kvote igjen. Det var 
det ingen som svarte i 2000-undersøkelsen. De er her registrert under "kjøpe mer kvote". 
b I 2000-undersøkelsen opererte vi med 480 respondenter mot 4 79 nå. Dette henger sammen med at vi hadde 
med en person som var 60 år 

Av tabellen over går det fram at 28 prosent har svart at de vil kjøpe mer kvote, om det blir 

mulighet for det i kommende toårsperiode. Det er en noe større andel enn tilfellet var i 2000, 

men det er ikke stor nok forskjell til at vi har grunnlag å si at det er større interesse nå, enn i 

2000-undersøkelsen. 

Fortsette i samme omfang som i dag 
Av tabellen over går det fram at 59 prosent av melkeprodusentene har planer om å holde fram 

som i dag. De har i gjennomsnitt en melkekvote på 87.000 liter. 

Økning 
I alt har 28 prosent svart at de har planer om å kjøpe mer kvote om muligheten byr seg. I alt 

har 88 av 107 produsenter angitt hvor mye de vil kjøpe. I gjennomsnitt har de 95.000 liter i 

kvote nå, og de har signalisert at de i gjennomsnitt vil kjøpe 41.000 liter mer i kvote. Får de 

kjøpt det, vil det representere en økning på 44 prosent for deres vedkommende. 
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Reduksjon/avvikling 

I tabellen er det skilt mellom de som har planer om å redusere, de som svarer at de vil innstille 

produksjonen for en periode og de som svarer at de skal selge kvoten. Det viser seg imidlertid 

at de som har svart at de vil redusere produksjonen i praksis vil innstille produksjonen3
. Vi 

har derfor valgt å forutsette at de som har svart "reduserer" innstiller melkeproduksjonen. 

Gjennomsnittlig kvote blant de som har svart at de skal redusere produksjonen er på 75.000 

liter. Blant de som svarer at de skal selge kvoten er gjennomsnittet på 71.000 liter, mens de 

som har planer om "sovende kvote" har oppgitt å ha 50.000 liter i melkekvote i gjennomsnitt. 

Melkeproduksjonen om to år4 

I alternativene her er det forutsatt at nåværende kvoteordning videreføres. I kapittel to er det 

vist til hvordan vi beregner framtidig produksjon. Størrelsen på framtidig melkeproduksjon 

blir blant annet påvirket av om kvotene blir lagt ut igjen for salg eller ikke. I de to alternative 

beregningene som presenteres her, er det regnet på hva som vil skje om all kvote som blir 

kjøpt opp av staten holdes tilbake. Et annet alternativ legger til grunn at alle som melder sin 

interesse for kjøp av kvote, får kjøpt det de ønsker. For begge alternativene er det lagt til 

grunn at forholdstallet holdes stabilt (det vil si at tildelt kvote i utgangspunktet er lik 

inneværende års kvote (2001)). 

Tabell 3.3 Estimert melkeproduksjon to år fram i tid. Svar avgitt november 2000 og 
november 2001 Strukturavhengig beregning. Prosentvis endring. 

2001 2000 

2001 Inntil 60 år, over 50 daa 

Om kvote ikke blir lagt ut for salg - 5,9 - 4,5 -3,2 

Om de får kjøpt den kvoten de ønsker +7,8 + 10,3 +7,4 

Med de tallene som er presentert her i dette kapitlet, vil vi kunne forvente at 

melkeproduksjonen vil bli redusert med 6 prosent om det forutsettes at det ikke blir lagt ut 

kvoter for salg. Får derimot de som ønsker å kjøpe den kvoten de ønsker, vil det ligge til rette 

for en økning på 8 prosent. 

3 Det de anslår at de vil redusere produksjonen med, representerer hele deres produksjon. 
4 I vedlegg 2 er tallgrunnlaget for beregningene presentert. 
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4 Storfelcjøttprodulcsjon 
Vi har valgt å spørre etter "framfOring av kalver" når vi skal si i hvilken retning utviklingen i 

storfekjøttproduksjonen vil gå i de to kommende årene. I alt 392 av 1004 gårdbrukere (39 

prosent) oppgir at de forer fram kalver til slakt. 

Nytt i 200 I-undersøkelsen i forhold til 2000-undersøkelsen, er at vi i tillegg har gått noe 

nærmere inn på hvilke planer ammekuholdeme har for de to neste årene. Med denne 

endringen mener vi å ha et noe bedre grunnlag for å trekke slutninger om utvildingen i 

storfekjøttproduksjonen, enn tilfellet var i forrige utgave av undersøkelsen" Gårdbrukernes 

produksjonsplaner". 

4.1 Dagens storfekjøttproduksjon 

Strukturen i storfekjøttproduksjonen er som figur 1.1 viser i endring. Der går det fram at 

antall storfe i melkeproduksjonen har gått tilbake med vel ti prosent siste tiåret, mens antall 

ammekyr er nær femdoblet i samme periode. Men fortsatt er det slik at antall kyr i 

kubesetninger utgjør nær 90 prosent og ammekubesetningene vel 10 prosent av det totale 

antall kyr5
. 
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Kilde: Søknad om produksjonstilskudd. Oppdaterte tall fra SSB (http://www.ssb.no/emner/10/04/10/jordhusD 

Figur 4.1 Husdyrhold per 31.12. 00. Utviklingen i antall driftsenheter, antall med 
melkekyr og ammekyr og størrelsen på gjennomsnittsbesetninger i perioden 
1990-2000. Viser prosentvis endring/ra situasjonen i 1990 (foreløpige tallfor 
2000). 

5 I 2000 var det 298 709 melkekyr og 40 167 ammekyr (Søknad om produksjonstilskudd 2000) 
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Tallene som ligger til grunn for figur 4.1 kan tyde på at det er i ferd med å skje en 

spesialisering av storfekjøttproduksjonen ved at hold av ammekyr utgjør en noe større andel 

av storfeholdet. 

I tabell 4.1 opereres det med tre typer for storfekjøttproduksjon; framf6ring av kalver fra egen 

melkekubesetning, framf6ring av kalver fra egen ammekubesetning og framf6ring av 

innkjøpte kalver. Videre har vi valgt å presentere tall der alle som er spurt i 2001 inngår og en 

kolonne der de som har under 50 dekar og er over 60 år er ekskludert. Det er disse siste 

tallene som er direkte sammenlignbare med tallene fra 2000-undersøkelsen. 

Tabell 4.1 Form for storfekjøttproduksjon. Prosentvis fordeling mellom tre former. 

2001-ALLE 2001-INNTIL 60 ÅR, 2000 
INNTIL 50 DAA 

Framforing av kalver fra egen 77 79 81 
melkekubesetning (n=303) (n=276) (N=364) 
Framforing av kalver fra egen 19 19 20 
ammekubesetning (n=74) (n=65) (N=92) 
Framforing av innkjøpte kalver 18 17 19 

(N=72) (n=59) (N=87) 
N=392 N=349 N=449 

Det en kan lese ut av tabellen over er at 77 prosent av de som har storfekjøttproduksjon også 

har melkeproduksjon, mens 19 prosent av de med storfekjøttproduksjon også har ammekyr. 

Vi ser også at 18 prosent av de som driver med storfekjøttproduksjon også kjøpt inn kalver 

som skal fore fram til slakt. 

Nå er opplysninger fra to utvalgsundersøkelser et relativt tynt grunnlag for å hevde at det er 

nettopp en gryende spesialisering vi ser, men tallene som er presentert i figuren under trekker 

i en slik retning. Vi ser at flere har oppgitt at de kun har en form for storfekjøttproduksjon i 

2001 enn i 2000. 
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Figur4.2 Andel av de med storfelgøttproduksjon som har oppgitt at de har kun en form 
for storfelqøttproduksjon, fordelt etter form for storfehold. De som har 
minimum 50 daa og er inntil 60 år. 

Av de som har framf6ring av kalver fra egen melkekubesetning, er det 83 prosent som kun 

har den formen for storfekjøttproduksjon. Dette er 5 prosent flere enn i 2000-undersøkelsen. 

Når det gjelder de som har ammekyr, er det 66 prosent som opplyser at de kun har denne 

formen for storfekjøttproduksjon. I 2000 var denne andelen 49 prosent. Av dem som har kjøpt 

inn kalver som de vil fore fram for slakt, er andelen som ikke har egen besetning av melkeku 

eller ammekyr også litt stigende, fra 30 prosent i 2000 til 36 prosent i 2001. Samlet sett har 

andelen med en form for storfekjøttproduksjon økt fra 79 prosent i 2000 til 84 prosent i 2001 6
. 

6 2001: (230+43+21)*100/349=84,2% 
2000: (284+45+26)*100/449 =79,1% 
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4.2 Storfekjøttprodusentenes planer for de neste to år; 
2002-2003 

I tillegg til å spørre gårdbrukerne om antallet kalver de har planer om å fore fram, er det i 

2001-undersøkelsen også spurt etter hvilke planer de har om hold av ammekyr. 

4.2.1 Framforing av kalver 

I tabell 4.1 under går det fram hvilke planer storfekjøttprodusentene har med hensyn til å fore 

fram kalver til slakt. 

Tabell 4.2 Planer for storfelqøttproduksjonen (framforing av kalver) i kommende 
toårsperiode. Svar avgitt 2000 og 2001. Prosentvis fordeling 

2001 

2001 Inntil 60 år 2000 
over 50 daa 

Fortsette i samme omfang som i dag 70 70 68 

Øke produksjonen 14 15 14 

Redusere produksjonen 7 6 4 

Avvikle produksjonen 5 5 7 

Ikke sikker 5 5 7 

Totalt 101 101 100 

N=392 N=349 N=455 1 

I ' A I 2000-undersøkelsen var det 456 gardbrukere som oppga at de foret fram kalver til slakt. Når v1 her opererer 
med 455, henger det sammen med at en var over 60 år. 

Vi ser av tabellen over at svarene storfekjøttprodusentene har gitt i 2001, så og si er 

sammenfallende med de svarene som ble gitt i november 2000. Ut fra de tester som er foretatt 

er det heller ikke noe grunnlag til hevde at det er forskjeller. Vi ser at 70 prosent har planer 

om å holde fram som i dag, og 14 prosent svarer at de vil øke produksjonen de kommende to 

årene. 

Fortsette i samme omfang som i dag 

Vi ser av tabell 4.2 at 70 prosent av storfekjøttprodusentene har planer om å fore fram like 

mange kalver per år de neste to årene. Av bakgrunnstallene går det fram at de i gjennomsnitt 

forer fram 12 kalver til slakt hvert år. 

Økning 

I alt svarer 14 prosent av storfekjøttprodusentene at de har planer om å fore fram flere kalver 

enn tilfellet var i inneværende år. De har oppgitt at de har foret fram 18 kalver til slakt 

inneværende år. I deres egne anslag kommer de i gjennomsnitt ut med en økning på 13 kalver. 

Til sammen 31 kalver. Det vil si en økning på 72 prosent for deres vedkommende. 
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Reduksjon 
Sju prosent av storfekjøttprodusentene har planer om å redusere antall kalver som skal fores 

fram til slakt, har i gjennomsnitt oppgitt at de f6rer fram hele 20 kalver til slakt. For de neste 

to årene, svarer denne gruppen at de har planer om å redusere i gjennomsnitt med 11 kalver. 

Det vil i så fall bety en reduksjon på 55 prosent for deres vedkommende. 

Avvikle 
I 200 I-undersøkelsen er det i alt 20 storfekjøttprodusenter som svarer at de vil avvikle 

produksjonen i løpet av kommende toårsperiode. De har i gjennomsnitt levert 12 kalver til 

slakt siste år. 

FramfOring av kalver de neste to årene7 

I tabellen under er resultatene av beregninger, foretatt med utgangspunkt i de forholdstallene 

som er presentert tidligere i rapporten. Det går fram, i det alternativet som inkluderer alle, at 

en kan forvente en vekst i antall slakt på 3 prosent i de to neste årene. 

Tabell 4.3 Estimert storfelgøttproduksjon (framforing av kalver) to år fram i tid. Svar 
avgitt november 2000 og november 2001 Strukturavhengig beregning. 
Prosentvis endring 

2001 2000 

2001 Inntil 60 år, over 50 daa 

Prosentvis endring +3,3 +6,1 +3,7 

I tillegg har vi de som har planer om å starte opp med storfekjøttproduksjon. Det er i alt 8 av 

de 1004 gårdbrukerne som er spurt som går med planer om det, og hvis dette er representativt, 

vil deres produksjon representere en økning på ytterligere 3 prosent. 

4.2.2 Hold av ammekyr 

Det går fram av figur 4.1 at det har vært en relativt stor vekst i antall ammekyr den senere tid. 

Spørsmålet her er om dette er en utvikling en kan anta vil holde fram de kommende to år. I 

dette materialet er det svar fra i alt 74 produsenter. I tillegg kommer de 8 gårdbrukerne som 

har planer om å starte opp med ammekyr de kommende to årene. 

7 I vedlegg 2 er tallene som ligger til grunn for beregningene presente1t 
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Tabell 4.4 Planer for hold av ammekyr i kommende toårsperiode. Spørsmålet stilt for 
første gang i 2001. Prosentvisfordeling 

2001 

Fortsette i samme omfang som i dag 50 

Øke produksjonen 30 

Redusere produksjonen 3 

Avvikle produksjonen 9 

Ikke sikker 8 

Totalt 100 

N=74 

Holde fram som i dag 

Det er i alt 37 produsenter som har svart at de vil holde fram med ammeku som i dag. Av de 

som har oppgitt hvor stor buskap de har, ligger gjennomsnittet på 10 ammekyr. 

Øke 

I dette materialet er det i alt 22 bønder med ammeku som har svart at de i løpet av kommende 

toårsperiode vil forsøke å øke besetningene. De har i dag 10 ammekyr, og i snitt ønsker de å 

øke med 10 kyr. Det vil si en fordobling for deres vedkommende. 

Redusere 

Det er kun to produsenter som svarer at de vil redusere antall ammekyr. I snitt har de 19 

ammekyr, og ut fra de planlegger så vil de ha 15 ammekyr om to år. 

Avvikle 

De 7 produsentene som har planer om avvikle produksjonen ammekyr, har i gjennomsnitt 10 

ammekyr på båsen. 

Hold av ammeku om to år 

Om forutsetningene som ligger til grunn for estimatet skulle vise seg å være riktige, er det 

grunn til å forvente at dagens ammekubønder i sum vil ha 20 prosent flere ammekyr om to år 

enn de hadde i november 2001. Legger en til de som har planer om å starte opp, vil dette tallet 

stige med ytterligere 15 prosent. 
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4.3 Storfekjøttproduksjonen om to år- oppsummering 

I dette kapitlet har vi sett at 14 prosent av gårdbrukerne svarer at de om to år vil fOre fram 

flere kalver enn i 2001, mens 70 prosent vil holde fram med det omfanget de har nå. Vi har 

også sett at 5 prosent vil avvikle produksjonen og 7 prosent svarer at de vil redusere antall 

kalver de vil fOre fram. Med de forholdstall vi har operert med i dette kapitlet, så ligger det an 

til at det blir fOret fram 3 prosent flere kalver om to år enn tilfellet har vært for 2001. 

I kapitlet har vi også sett at interessen for å holde ammeku fortsatt er stigende. Hele 30 

prosent av de som har ammeku, svarer at de ønsker å holde flere ammekyr om to år enn i dag. 

Samtidig er det en viss interesse for å starte opp med ammekyr. De som ønsker å starte opp 

planlegger dessuten å ha større besetninger enn de som slutter med ammekyr. I sum kommer 

en ut med at det vil bli holdt 35 prosent flere ammekyr om to år enn i dag. 

Slik det tidligere er påpekt, er det knyttet stor usikkerhet til estimatene over størrelsen på 

endringene. Det er imidlertid grunn til å anta en utvilding i retning av at ammekyr vil utgjøre 

en stadig større andel av storfeholdet her i landet. Dette er sammenfallende med utviklingen i 

den senere tid som er illustrert i figur 4.1 innledningsvis i kapitlet. 
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5 Svin 
I 2001-undersøkelsen er det kun spurt etter smågrisprodusentenes planer for de neste to år. Da 

den forrige undersøkelsen ble gjennomført, ble det også spurt etter hvilke planer de hadde for 

slaktegrisproduksjonen. Det er to grunner til endringen. For det første viste det seg i 2000-

undersøkelsen at resultatene fra smågris- og slaktegrisproduksjonen i all hovedsak var 

identisk, ved at smågrisproduksjonen styrer slaktegrisproduksjonen. For det andre innebar 

denne endringen en betydelig forenkling ved datainnsamlingen. 

5.1 Dagens produksjon av svin 

Det har vært en betydelig reduksjon i antall bruk med avlssvin de siste årene. Tall fra 

produksjonssøknad gjennom 1990 tallet illustrerer her utviklingen. 
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Kilde: SLF (2002): Søknad om produksjonstilskudd per 31.07 1990-2001. http: //www.slf.dep.no/ 

Figur 5.1 Strukturutviklingen i svineholdet. Viser prosentvis endring fra situasjonen i 
1990 når det gjelder utviklingen i antall bruk, utviklingen i sum antall purker 
som har fått minst ett kull og utviklingen i antall purker per bruk som har fått 
minst ett kull. 

I figuren går det fram at det har vært en betydelig strukturutvikling når det gjelder svinehold. 

Siden 1990 har gjennomsnittsbesetningene av avlspurker gått opp med 65 prosent. For 2001 

opereres det her med 22 purker i gjennomsnitt. I følge disse tallene er det 10 prosent færre 

purker i 2001 enn sommeren 1990. Antall bruk er i samme periode blitt redusert med 56 
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prosent, og i disse tallene er det per 31. juli 2001 registrert 2580 brukere som har purker som 

minst har fått ett kull. 

Tabell 5.1 Ulike former for svineproduksjon i 200 i -utvalget og i 2000-utvalget. 
Prosentvis fordeling 

2001- 2001-

UNDERSØKELSEN UNDERSØKELSEN 

(inntil 60 år, over 49 daa) 

Kombinert svineproduksjon• 58 59 

Spesialisert smågrisproduksjon° 17 17 

Spesialisert slaktegrisproduksjonc 25 24 

Totalt 100 100 

N=315 N=277 

• Kombinert svineproduksjon - svineprodusenter som har både smågris og slaktegris 
b Spesialisert smågris - svineprodusenter som kun har smågrisproduksjon 
c Spesialisert slaktegris -svineprodusenter som kun har slaktegris 

2000-

UNDERSØKELSEN 

62 

18 

20 

100 

N=245 

Hvilken fo1m for svineproduksjon de som har deltatt i denne undersøkelsen har, går fram av 

tabellen over. Vi ser at 58 prosent har både smågris og slaktegris og 17 prosent har 

spesialisert smågrisproduksjon. Andelen som har ren slaktegrisproduksjon er noe høyere i 

2001-undersøkelsen enn det som ble registrert i 2000-undersøkelsen. Endringene er imidlertid 

ikke så store at vi kan påstå at de representerer en økning generelt. 

5 .2 Smågrisprodusentenes planer for de neste to år; 2002-2003 

Med smågrisprodusent menes her de som driver med kombinert svineproduksjon og de som 

har spesialisert smågrisproduksjon. 

Tabell 5.2 Planer for smågrisproduksjonen (antall kull) i kommende toårsperiode. Svar 
avgitt 2000 og 2001. Prosentvisfordeling 

2001 

2001 Inntil 60 år 2000 
over 50 daa 

Fortsette i samme omfang som i dag 70 71 67 

Øke produksjonen 17 18 24 

Redusere produksjonen 2 1 2 

Avvikle produksjon en 5 4 6 

Ikke sikker 5 5 2 

Totalt 100 99 101 

N=237 N=210 N=197 

Vi ser av tabell 5.2 at det i 2001-undersøkelsen er en noe lavere andel som har svart at de vil 

øke produksjonen i de neste årene, enn tilfellet var i 2000-undersøkelsen. Endringene er 

imidlertid ikke signifikante. 
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Fortsette i samme omfang som i dag 

Av tabell 5 .1 går det fram at 70 prosent av produsentene mener å holde fram i samme omfang 

som i dag. De har i gjennomsnitt 69 kull smågris hvert år. Det er noe større enn 

gjennomsnittet i undersøkelsen som helhet. 

Øke produksjonen 

I alt 17 prosent har svart at de skal øke produksjonen av smågris. De har i gjennomsnitt 

oppgitt at de i dag har en produksjon på 62 kull. De planlegger å øke produksjonen med 45 

kull i kommende to årsperiode. Det vil si en økning på 73 prosent for deres vedkommende. 

Redusere produksjonen 

Det er få, kun 2 prosent av utvalget, som har svart at de vil redusere smågrisproduksjonen i 

kommende toårsperiode. I alt planlegger de å redusere med 18 kull fra dagens 68 kull. 

Avvikle 
Det er i alt 5 prosent av alle smågrisprodusentene som svarer at de vil avvikle produksjonen i 

løpet av kommende toårsperiode. De har gjennomgående noe mindre besetninger enn 

gjennomsnittet, og de oppgir at det produseres 35 kull hvert år i deres besetninger. 

Smågrisproduksjonen om to år8 

Med utgangspunkt i de svarene som er presentert i tabell 5 .1 og de forholdstallene som er 

presentert over, har vi laget et estimat over hvor mange kull av smågris som det ligger til rette 

for at det vil bli produsert om to år. Av disse tallene, så skulle det ligge an til en vekst på nær 

9 prosent i kommende toårsperiode. 

Tabell 5.3 Estimert smågrisproduksjon i antall kull to år fram i tid. Svar avgitt november 
2000 og november 2001. Strukturavhengig beregning. Prosentvis endring 

2001 2000 

2001 Inntil 60 år, over 50 daa 

Prosentvis endring + 8,7 +9 + 10 

Det er i alt 11 gårdbrukere (av 1004) som har svart at de har planer om å starte opp med svin. 

Fire av dem har planer om å starte opp med kombinert svineproduksjon, to av dem har planer 

om ren smågrisproduksjon og fem går med planer om å starte opp med ren 

slaktegiisproduksjon. Det er kun to som har antydet størrelsen på produksjonen, og de er ikke 

med i estimatet over. 

8 I vedlegg 2 er tallene som ligger til grunn for beregningene presentert. 
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6 Sau 
I spørsmålene til gårdbrukerne er det spurt etter hvor mange vinterfOra sauer de har og dernest 

hvor mange de planlegger å ha. Med vinterfOra sau menes her påsatt (parret sau)9. I denne 

undersøkelsen er det 305 gårdbrukere som har svart at de har sau (det vil si 30 prosent av 

utvalget). 

6.1 Dagens produksjon av sau 

I 2000 ble det søkt om produksjonstillegg for sau fra 17 prosent færre driftsenheter enn 

tilfellet var i 1990. Samtidig har det gjennomsnittlige antallet sau det blir søkt om tillegg 

for i hver driftsenhet, steget fra 40 til 52 sauer (30 prosent økning), og antall sau samlet sett 

har steget med 8 prosent. Figur 6.1 viser denne utviklingen. 
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0 
1990 1995 2000* 

-+-Ant. driftsenh. med sau 100 96 83 

- -[} - Ant. sau 100 111 108 

___,._... Utv. antall sau pr. bruk 100 116 130 

Kilde: Søknad om produksjonstilskudd. Oppdaterte tall fra SSB. (http://www.ssb.no/emner/10/04/10/jordhusL) 

Figur 6.1 Strukturutviklingen i saueholdet. Viser prosentvis endring fra situasjonen i 
1990 når det gjelder utviklingen antall bruk, utviklingen i sum antall sau og 
utviklingen i antall sau per bruk. 

Gårdbrukerne i 2001-undersøkelsen har i gjennomsnitt 54 vinterfOra sau. Dette er noe lavere 

enn det som ble registrert i 2000-undersøkelsen. Det skyldes ene og alene at de som er over 

60 år og de som disponerer under 50 dekar dyrket mark, er med i 2001-undersøkelsen10
. 

9 Dette er en annen definisjon av vinterf6ra sau enn den som ble brukt i 2000-undersøkelsen. Der ble det lagt til 
grnnn at de hadde sau over vinteren (minimum til første mars). Grunnen til endringen er at den nye definisjonen 
gir en bedre pekepinn på produksjonsdyr enn den forrige definisjonen. 
10 Med å ekskludere de som er 60 år eller eldre og de som har under 50 dekar, er gjennomsnittsbesetningen i 
dette materialet på 61 vinterf6ra sauer. I 2000-undersøkelsen var dette tallet på 58 vinterfora sauer. 
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6.2 Sauebøndenes planer for de neste to år; 2002-2003 

I tabell 6.1 under, er sauebøndenes planer for de neste to år presentert. 

Tabell 6.1 Planer for saueholdet i kommende toårsperiode. Svar avgitt 2000 og 2001. 
Prosentvis fordeling 

2001 

2001 Inntil 60 år 2000 
over 50 daa 

Fortsette i samme omfang som i dag 67 68 60 

Øke produksjonen 18 22 31 

Redusere produksjonen 6 4 4 

Avvikle produksjonen 5 3 2 

Ikke sikker 5 3 3 

Totalt 101 100 100 

N=305 N=219 N=273 
I 0 ~ 0 I 2000-undersøkelsen var det 274 gardbrnkere som hadde vmterfora sau. Nar v1 her operer med 273, henger det 
sammen med at en var over 60 år. 

I tabellen over går det fram at 67 prosent av gårdbrukerne med vinterf6ra sau, har planer om å 

holde fram som i dag. Av alle, ser vi at 18 prosent har planer om å øke antall vinterf6ra sau de 

nærmeste to årene, mens 5 og 6 prosent sier at de henholdsvis skal redusere eller avvikle 

produksjonen. Til tross for at det er avdekket relativt store forskjeller fra 2000 til 2001, så er 

det ikke grunnlag for å hevde at det er signifikante endringer de to utvalgene i mellom. 

Fortsette som i dag 

De som har svart at de skal fortsette som i dag, 67 prosent, har i gjennomsnitt oppgitt å ha 59 

vinterf6ra sauer. 

Økning 

Det er 18 prosent som har svart at de vil ha flere vinterf6ra sauer om to år. I gjennomsnitt 

hadde de på intervjutidspunktet 44 vinterfora sauer. De ser for seg en økning slik at de vil ha 

74 vinterf6ra sauer i gjennomsnitt om to år. 

Reduksjon 
Av de som sier de vil redusere antall vinterf6ra sauer i løpet av kommende to års periode, i alt 

6 prosent, så oppgir de å ha 57 vinterfora sauer. De ser for seg en reduksjon slik at de om to år 

i gjennomsnitt vil ha 30 vinterfora sauer. 

Avvikle 

Det er 5 prosent som svarer at de vil avvikle saueholdet i løpet av kommende toårsperiode. I 

gjennomsnitt tar de med seg 59 vinterfora sauer ut næringen. 
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Saueholdet om to år11 

Med bakgrunn i svarene som er presentert i tabell 6.1 og de forholdstallene som er presentert 

over, er det foretatt beregninger som kan si noe om effekten av gårdbmkemes svar i et 

toårsperspektiv. I det alternativet som inkluderer alle, vil det ligge an til en økning på 2 

prosent i løpet av kommende toårsperiode. 

Tabell 6.2 Estimert sauehold (vinterfora sau) to år fram i tid. Svar avgitt november 2000 
og november 2001. Strukturavhengig beregning. Prosentvis endring 

2001 2000 

2001 Inntil 60 år, over 50 daa 

Prosentvis endring +2,2 +5,7 +13 

Legger en i tillegg til de som har planer om å starte opp med sau, vil en måtte legge til 3 

prosent for tallene som er presentert i tabell 6.2. Dette gjelder både for 2001 og for 2000. Det 

betyr en samlet økning på drøye 5 prosent beregnet ut fra 200 I -undersøkelsen. 

11 I vedlegg 2 er tallene som ligger til grunn for disse beregningene presentert 
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7 Korn 
I denne undersøkelsen er det i alt 254 produsenter som har oppgitt at de har kom. Det vil si 25 

prosent av alle som er spurt. 

7.1 Dagens produksjon av kom 

I gjennomsnitt har de gårdbrukerne som har svart bekreftende på at de har kom på gården, 

oppgitt at de har 196 dekar med kom12 og i gjennomsnitt disponerer gårder på 252 dekar. Ved 

siste jordbrukstelling kom en fram til at den gjennomsnittlige kornprodusenten hadde 153 

dekar med kom. I figuren er tall fra de tre siste jordbrukstellingene presentert for å illustrere 

strukturutviklingen på komsida de siste tiårene. 
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~Relativ endring i antall bruk 100 84 55 

.. • Relativ endring i samlet 100 109 103 

kornareal 

-+--Relativ endring i gj.snittlig 100 130 186 

kornareal per bruk 

Kilde: Endelige tall fra j ordbrnkstellingen 1999. (http://www.ssb.no/emner/ 10/04/1O/jtl999/tab-2001-04-03-

03 .html og http://www.ssb.no/emner/10/04/1O/jt1999/tab-2001-04-03-02.html) 

Figur 7.1 Strukturutviklingen på kornsida. Viser prosentvis endring fra situasjonen i 
1979 når det gjelder utviklingen antall bruk, utviklingen i samlet kornareal og 
den relative utviklingen gjennomsnittlig kornareal per bruk ved 
jordbrukstellingene i 1979, 1989 og 1999. 

12 Her er en som har oppgitt at han har 1800 dekar korn, men "kun" 983 dekar samlet produksjonsareal utelatt. 
Inkluderer vi vedkommende, blir gjennomsnittlig kornareal på 208 dekar. 
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7 .2 Kornbøndenes planer for de neste to år; 2002-2003 

Tabell 7.1 viser komprodusentenes planer for de neste to årene. 

Tabell 7.1 Planer for kornproduksjonen i kommende toårsperiode. Svar avgitt 2000 og 
2001. Prosentvis fordeling 

2001 

2001 Inntil 60 år 2000 
over 50 daa 

Fortsette i samme omfang som i dag 78 78 77 

Øke produksjonen 8 9 7 

Redusere produksjonen 7 7 6 

Avvikle produksjonen 2 2 4 

Ikke sikker 5 4 5 

Totalt 100 100 99 
N=326 N=273 N=283 

Vi ser av tabellen at svarforedlingen så og si er identisk med den vi fikk for ett år siden, og 

dermed er det heller ikke påvist endringer av betydning. 

Fortsette som i dag 
Det store flertallet, 78 prosent, av dagens kornprodusenter har planer om holde fram som i 

dag. I gjennomsnitt disponerer de 252 dekar, og i gjennomsnitt har de kom på 203 dekar. 

Øke 
Vi ser at 8 prosent av produsentene har planer om å øke kornproduksjonen i løpet av de to 

neste årene. For de som har spesifisert hvor stort areal de vil ha om to år dreier det seg om en 

økning på hele 105 dekar. De har i dag 234 dekar med kom og anslår at de vil ha 338 dekar 

om to år. De produsentene som svarte at de hadde planer om å øke produksjonen av kom de 

nærmeste to årene, fikk et oppfølgingsspørsmål om hvordan de vil øke produksjonen. Svarene 

deres framgår av tabell 7.2, og vi ser at det er flest som har svart at de vil "leie mer dyrket 

areal og omdisponere eksisterende arealer". Dette er sammenfallende med det vi så i 2000-

undersøkelsen. 

Tabell 7.2 Strategi for å øke kornproduksjonen. Absolutte tall. 

STRATEGI 2001 2000 

Leie mer dyrket areal 12 12 

Omdisponere eksisterende areal 11 5 

StøtTe produksjon på samme areal 4 2 

Dyrke opp nytt areal 3 1 

Ikke sikker 1 1 
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Redusere 

I alt 7 prosent av kornbøndene svarer at de vil redusere kornproduksjonen de kommende to 

årene. De har i gjennomsnitt 139 dekar med korn, og de antyder at de i gjennomsnitt vil ha 79 

dekar med korn om to år. 

De som har planer om å redusere kornproduksjonen, fikk et spørsmål om hva de ville bruke 

det frigjorte arealet til. Et stort flertall har planer om å dyrke noe annet enn korn på dette 

arealet. Tallmaterialet er imidlertid for lite til at en kan slå fast om endringene som framgår av 

tabellen er noe mer enn tilfeldige utslag. 

Tabell 7.3 Strategi for å redusere kornproduksjonen. Absolutte tall 

STRATEGI 2001 2000 

Produsere mer av andre vekster enn korn 19 10 

Leie mindre areal 2 2 

Produsere mer av annet og å leie mindre 0 I 

Leie ut areal til annen bruker I 2 

Produsere mindre på samme areal 0 I 

Ikke sikker 0 2 

Brakklegge areal 0 0 

Avvikle 

Det er to prosent av kornprodusentene som sier de vil avvikle kornproduksjonen i løpet av 

kommende toårsperiode. De disponerer i gjennomsnitt gårder på 175 dekar og hadde i 2001 

korn på 119 av disse. Til grunn for disse tallene ligger det svar fra kun åtte produsenter. I 

deres svar går det fram to vil benytte det frigjorte arealet til å dyrke mer av annet enn kom, og 

fem produsenter svarer at de vil tilby annen bruker å disponere arealet. 

Kornproduksjonen om to år13 

I 2000-undersøkelsen ble det konkludert med at kornarealet ligger an til å bli redusert med to 

prosent i kommende toårsperiode. Da ble det forutsatt at arealet til de som sa de ville slutte 

med korn gikk ut av produksjon. Det er nok i praksis en tvilsom forutsetning. I tabellen under 

har vi derfor valgt å legge til et alternativ, der vi forutsetter at areal som tilhører dem som 

avvikler produksjonen, blir drevet videre av en annen bruker. Uansett beregningsalternativ så 

ligger det an til at kornarealet vil opprettholdes på dagens nivå. Det går også fram at de som 

øker produksjonen uansett vil øke kornarealet med noe mer enn det de som reduserer og de 

som avvikler vil ta med seg ut av kornproduksjonen. 

13 I vedlegg 2 er tallene som ligger til grunn for estimatene presentert 
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Tabell 7.4 

Prosentvis 

endring 

Gårdbrukernes produksjonsplaner 

Estimert kornproduksjon (kornareal) to år fram i tid. Svar avgitt november 
2000 og november 2001. Strukturavhengig beregning. Prosentvis endring 

2001 2000 

Alle Inntil 60 år, over 49 daa 2000 2000 

Areal til de Areal til de Areal til de Areal til de Areal til de Areal til de 
som avvikler som avvikler som avvikler som avvikler som avvikler som avvikler 

går ut tas over av går ut tas over av går ut tas over av 
annen bruker annen bruker annen bruker 

+0,7 +2,3 +1 ,3 +2,1 -2,2 +0,6 

Dessuten er det i alt fem produsenter (av 1004) som svarer at de vil starte opp med korn. Ut i 

fra samme beregningsmåte vil da kornproduksjonen stige med ytterligere 0,6 prosent. 
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8 Øk:ologisl( landbrul( 
I Stortingsmelding nr. 19 (1999-2000) er det et uttrykt mål at I 0 prosent av landets dyrkede 

areal skal være økologisk i drevet i løpet av en tiårsperiode. Om denne målsetningen nås 

avhenger blant annet av markedets interesse for økologiske produkter, omsetningsleddenes 

evne til åta i mot og videreforedle produktene og gårdbrukernes interesse, vilje og evne til å 

legge om til økologisk drift. Her er det er gårdbrukernes planer vedrørende driftsform som er 

temaet14
• 

8 .1 Gårdbrukernes driftsform i dag 

Figuren under viser at antall driftsenheter som har økologisk drift er mer enn tredoblet siden 

1993. Videre går det fram at økologisk drevet areal per driftsenhet har steget fra 73 dekar til 

108 dekar. Da har vi imidlertid slått sammen økologisk godkjent drevne areal og areal som er 

under omlegging til økologisk (karens). 
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Kilde: Jordbruksstatistikk 1999. Tabell 6.8. SSB 2000. 

Figur 8.1 Viser utviklingen siden 1993, i antall driftsenheter med økologisk drift (inklusiv 
de som har areal under omlegging (karens)), utviklingen i samlet areal som 
drives økologisk og gjennomsnittsarealet som drives økologisk på hvert bruk. 

14 Det blir ikke foretatt sammenligninger med resultater fra 2000-undersøkelsen i dette kapitlet, fordi vi har 
endret spørsmålsformuleringen noe. I 2001 -undersøkelsen er det tatt høyde for at det blir drevet både økologisk 
og tradisjonelt på samme driftsenhet. Det svaralternativet var ikke tatt med i 2000-undersøkelsen. 
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Av tabellen under går det fram hvilken driftsform gårdbrukerne i denne undersøkelsen har. 

Tabell 8.1 Utvalgets driftsform på gården i dag 

DRIFTSFORM PROSENT KUMULATIV PROSENT 

Økologisk eller under omlegging til økologisk 2,2 2,2 

Har både økologisk og tradisjonell (konvensjonell) 3,3 5,5 

Tradisjonell/konvensjonell 94,5 100 

Totalt 100 
(N=1004) 

Det er i alt 55 produsenter i dette materialet som har økologisk arealer i drift. Det arealet de 

oppgir å drive økologisk utgjør to prosent av alt arealet som inngår i denne undersøkelsen15
• 

På landsbasis utgjør økologisk drevet areal (inklusiv karens) 2,6 prosent av det totale 

jordbruksarealet (Nationen 3.1.02, presentasjon av tall fra Debio16
). 

8.2 Planer om økologisk drift 

Av tallene presentert tidligere i dette kapitlet, går det fram at det må til en betydelig 

omlegging dersom myndighetenes målsetning for økologisk landbruksproduksjon skal innfris. 

I tabellene 8.2 og 8.3 under går det fram hvilke planer produsentene har for de neste to år. 

Tabell 8.2 Gårdbrukernes planer om driftsform de neste to årene 

DRIFTSFORM PROSENT 

Større del økologisk 4,3 

Større del tradisjonell 0,1 

Ikke endre 92,4 

Ikke sikker 3,2 

Totalt 100 
(N=1004) 

15 Sum produksjonsareal som inngår i denne undersøkelsen er 190.244 dekar. Areal som drives økologisk i dag 
er 3.943 dekar. 
16 Debio er en p1ivat, demokratisk medlemsorganisasjon, og er et bindeledd mellom produsenter, omsetningsledd 
og forbrukere . Debio er også den utøvende kontrollinstans for økologisk produksjon i Norge. Finansieringen av 
Debios arbeid innenfor landbruk, foredling, pakking og import kommer dels Landbrukstilsynet og SNT (ca 2/3) 
og ca 1/3 fra avgifter fra produsenter og omsettere som er med i kontrollordningen (http://www.debio.no). 

L U-rapport nr. 2 - 2002 



Gårdbrukernes produksjonsplaner Side 33 

Tabell 8.3 Gårdbrukernes planer om endring i driftsform i forhold til dagens driftsform 
på gården. I absolutte tall 

DRIFTSFORM I DAG ANTALL PLANLEGGER ENDRING 

Større del Stø1Te del Ikke sikker 

økologisk tradisjonelt 

Økologisk eller under omlegging til økologisk 22 5 0 0 

Har både økologisk og tradisjonell (konvensjonell) 33 5 1 3 

Tradisjonell/konvensjonell 949 33 - 29 

Totalt 1004 

Tabellene over trenger noe nærmere forklaring for å gi mening. Ingen av dem som driver 

økologisk eller er under omlegging til økologisk har planer om å legge om til tradisjonell drift 

igjen. Blant dem som driver tradisjonell drift, planlegger tre prosent å legge om større deler av 

driften til økologisk. Av de som både driver økologisk og tradisjonelt i dag, har en gårdbruker 

planer om å legge om større deler av driften til tradisjonell drift igjen, mens fem gårdbrukere 

har planer om å legge om større deler til økologisk drift. 

Det er i alt 55 produsenter som driver hele eller deler av gården økologisk i dag. Om 

gårdbrukerne gjør som de sier, vil det tilsvarende tallet for dette utvalget være 87 om to år17
• 

Dette vil i såfall være en økning på 5 8 prosent. 

Med forbehold om at det er få gårdbrukere i absolutte tall som driver økologisk, eller er i ferd 

med å legge om hele eller deler av gården i dette materialet, så vil 4,5 prosent av det arealet 

gårdbrukerne i dette utvalget disponerer, bli drevet økologisk om to år18
. Det vil si mer enn en 

fordobling i tidsrommet fram til 2003. Sett i forhold til målsetningen om at 10 prosent av 

jordbruksarealet skal være økologisk drevet innen 2010, så har en kommet nesten halvveis 

innen utgangen av 2003. Debio har kommet fram til at den årlige veksten i økologisk drevet 

areal må opp på 16-17 prosent hvert år fram til 2010. I 2001, som av avisa Nationen den 3. 

januar 2002 ble betegnet som et rekordår, var veksten på 14 prosent. 

17 Vi har sett at 55 gårdbrukere driver hele eller deler av gården økologisk i dag. En planlegger å legge om til 
tradisjonelt, mens 33 som driver tradisjonelt i dag, vil legge om hele eller deler av gården om til økologisk. 
18 Dette forutsatt at ikke totalarealet stiger. Det ligger på 190.244. I dag blir det drevet 3.943 dekar økologisk 
(2,1 %). De som planlegger å legge om hele eller deler av arealet til økologisk, vil om to år ha 5.041 dekar 
økologisk dyrket areal. Her må vi imidlertid trekke fra det arealet som allerede drives økologisk av de som har 
planer om å legge om større deler av arealet til økologisk. Det dreier seg om i alt 439 dekar. Da får vi følgende 
regnestykke. (3.943 + (5.041-439))*100/190.244= 4,49% 

LV-rapport nr. 2 - 2002 
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Vedlegg 1. Spørreskjema 
OPINION AS 

UNDERSØKELSE I LANDBRUKSNÆRINGEN 
OPPDRAGSGIVER: Landbrukets Utredningskontor (kan oppgis før intervju) 
13. - 19. november 2001 

God dag, mitt navn er(""".), og jeg ringer fra OPINION AS. På vegne 
av Landbrukets Utredningskontor gjennomfører vi en undersøkelse rettet 
mot gårdbrukere og deres planer for produksjon på gården den kommende 2 års perioden. 
Har du anledning til å sette av 8 - 10 minutter for å svare på spørsmål? 

TIL INTERVJUER: 
DET ER HER EN REKKE SPØRSMÅL OM STØRRELSE PÅ PRODUKSJON. DET ER 
DEN ÅRLIGE PRODUKSJONEN SOM ER UTGANGSPUNKTET. 

1. Hvilke av følgende produksjoner har du på din gård/driftsenhet? 

LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

1: Melk, ku 
2: Melk, geit 
3: Svin 
4: Sau 
5: Storfekjøttproduksjon (inkl. også ammekyr og 

framforing av kalver fra melkeproduksjon) 
6: Fjørfe 
7: Kom 
8: Grønnsaker, potet, frukt, bær 
9: Gras 
10: Ingen av disse (GÅ TIL SPØRSMÅL 7a) 

2. HVIS HAR MELKEPRODUKSJON, KU (SPØRSMÅL 1=1) 
Hvor stor melkekvote for ku er det på gården? 
REGISTRERES I 1000 LITER 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

2a. HVIS HAR MELKEPRODUKSJON, KU (SPØRSMÅL 1=1) 
Hvilke planer har du, med tanke på kumelkproduksjonen, for de 
nærmeste 2 årene? 

1 : Fortsette i samme omfang som i dag 
2: Kjøpe mer kvote, om kvote blir lagt ut for salg 
3: Redusere melkeproduksjon en 
4: Opphold i produksjonen (sovende kvote) 
5: Salg av kvote 
6: Ikke sikker 



2b. TIL DE SOM HAR PLANER OM Å ØKE MELKEPRODUKSJONEN 
(SPØRSMÅL 2a=2) 
Kan du anslå hvor mye du har planer om å øke kumelkproduksjonen 
på gården? 
REGISTRERES I 1000 LITER - KUN ØKNINGEN SKAL REGISTRERES! 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

2c. TIL DE SOM HAR PLANER OM Å REDUSERE MELKEPRODUKSJONEN 
(SPØRSMÅL 2a=3) 
Kan du anslå hvor mye du har planer om å redusere kumelkproduksjonen 
på gården? 
REGISTRERES I 1000 LITER - KUN REDUKSJONEN SKAL REGISTRERES! 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

3. HVIS HAR SVIN (SPØRSMÅL 1=3) 
Hvilken form for svineproduksjon driver du? 

LES OPP - ETT SV AR MULIG 

1: Kombinasjon av smågris- og slaktegrisproduksjon 
2: Ren smågrisproduksjon 
3: Ren slaktegrisproduksjon 

3a. HVIS SMÅGRISPRODUKSJON (Spørsmål 3<3) 
Hvor mange kull smågris produseres det på gården i år? 
REGISTRER ANTALL KULL 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

3al. HVIS SMÅGRISPRODUKSJON (SPØRSMÅL 3<3) 
Hvilke planer har du, med tanke på smågrisproduksjonen, for de 
nærmeste 2 årene? 

LES OPP 

1 : Fortsette i samme omfang som i dag 
2: Øke produksjonen 
3: Redusere produksjonen 
4: Avvikle produksjonen 
5: Ikke sikker 

3a2. TIL DE SOM HAR PLANER OM Å ØKE SMÅGRISPRODUKSJONEN 
(SPØRSMÅL 3al =2) 
Hvor mange flere kull smågris per år er det planer om å produsere 
om 2 år? 
REGISTRER ANTALL KULL- KUN ØKNINGEN SKAL REGISTRERES! 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 
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3a3. TIL DE SOM HAR PLANER OM Å REDUSERE SMÅGRISPRODUKSJONEN 
(SPØRSMÅL 3al =3) 
Hvor mange færre kull smågris per år er det planer om å produsere 
om 2 år? 
REGISTRER ANTALL KULL-KUN REDUKSJONEN SKAL REGISTRERES! 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

4. HVIS HAR SAU(SPØRSMÅL 1 =4) 
Hvor mange vinterfOra sau har du? 
REGISTRERES I ANTALL DYR 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

TIL INTERVJUER: 
VINTERFORA SAU ER HER DEFINERT SOM SAU SOM ER PÅSATT (PARRET) 

4a. HVIS HAR SAU (SPØRSMÅL 1=4) 
Hvilke planer har du, med tanke på saueholdet for de nærmeste 2 årene? 

LES OPP 

1 : Fortsette i samme omfang som i dag 
2: Øke produksjonen 
3: Redusere produksjonen 
4: Avvikle produksjonen 
5: Ikke sikker 

4b. TIL DE SOM HAR PLANER OM Å ØKE SAUEPRODUKSJONEN 
(SPØRSMÅL 4a=2) 
Hvor mye har du planer om å øke saueproduksjonen? 
REGISTRERES I ANTALL VINTERFORA SAU 
- KUN ØKNINGEN SKAL REGISTRERES! 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

TIL INTERVJUER: 
VINTERFORA SAU ER HER DEFINERT SOM SAU SOM ER PÅSATT (PARRET) 

4c. TIL DE SOM HAR PLANER OM Å REDUSERE SAUEPRODUKSJONEN 
(SPØRSMÅL 4a=3) 
Hvor mye har du planer om å redusere saueproduksjonen? 
REGISTRERES I ANTALL VINTERFORA SAU 
- KUN REDUKSJONEN SKAL REGISTRERES! 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 
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TIL INTERVJUER: 
VINTERFORA SAU ER HER DEFINERT SOM SAU SOM ER PÅSATT (PARRET) 

S. HVIS HAR STORFEKJØTTPRODUKSJON (SPØRSMÅL 1 =S) 
Hvilken form for storfekjøttproduksjon driver du? 

LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

1: Framf6ring av kalver til slakt fra egen melkebesetning 
2: Framforing av kalver til slakt fra egen ammekubesetning 
3: Framforing av innkjøpte kalver til slakt 

TIL INTERVJUER: 
MED TERMEN "FRAMFORING AV KALVER" MENES DET AT GÅRDBRUKERNE 
HAR KALVENE TIL DE LEVERES SOM SLAKT. 

Sa. HVIS HAR STORFEKJØTTPRODUKSJON (SPØRSMÅL 1 =S) 
Hvor mange kalver forer du fram til slakt? 
REGISTERER ANTALL DYR PER ÅR 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

Sal. HVIS HAR STORFEFKJØTTPRODUKSJON (SPØRSMÅL 1 =S) 
Hvilke planer har du, med tanke på framforing av kalver til slakt de 
nærmeste 2 årene? 

LES OPP 

1: Fortsette med samme omfang som i dag 
2: Øke produksjonen 
3: Redusere produksjonen 
4: Avvikle produksjonen 
S: Ikke sikker 

Sa2. HVIS PLANER OM Å FORE FRAM FLERE KALVER 
(SPØRSMÅL Sal =2) 
Hvor mange flere kalver har dere tenkt å fore fram? 
REGISTRERES I ANTALL DYR PER ÅR 
- KUN ØKNINGEN SKAL REGISTRERES! 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

Sa3. HVIS PLANER OM Å FORE FRAM FÆRRE KALVER 
(SPØRSMÅL Sal =3) 
Hvor mange færre kalver har du planer om å f6re fram? 
REGISTRERES I ANTALL DYR PER ÅR- KUN REDUKSJONEN SKAL 
REGISTRERES! 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 
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5b. HVIS HAR AMMEKYR (SPØRSMÅL 5=2) 
Hvor mange ammekyr har du? 
REGISTRERES I ANTALL VOKSNE KYR 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

5b 1. Hvilke planer har du, med tanke på ammekubesetningen for de 
næ1meste 2 årene? 

LES OPP 

1: Fortsette med samme omfang som i dag 
2: Øke besetningen 
3: Redusere besetningen 
4: Avvikle produksjonen 
5: Il<l<:e sikker 

5b2. TIL DE SOM HAR PLANER OM Å ØKE BESETNINGS STØRRELSEN AV 
AMMEKYR (SPØRSMÅL 5b 1 =2) 
Hvor mye har du planer om å øke besetningsstørrelsen med? 
REGISTRERES I ANT ALL VOKSNE DYR 
- KUN ØKNINGEN SKAL REGISTRERES! 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

5b3. TIL DE SOM HAR PLANER OM Å REDUSERE AMMEKUBESETNINGEN 
(SPØRSMÅL 5bl=3) 
Hvor mye har du planer om å redusere besetningsstørrelsen med? 
REGISTRERES I ANTALL VOKSNE KYR 
- KUN REDUKSJONEN SKAL REGISTRERES! 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

6. HVIS KORN OG ANNET FRØ TIL MODNING (SPØRSMÅL 1 =7) 
På hvor stort areal, samlet sett, dyrkes det kom på? 
REGISTRER ANTALL DEKAR 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

6a. Hvilke planer har du, med tanke på kornproduksjonen for de 
nærmeste 2 årene? 

LES OPP 

1: Fortsette med samme omfang som i dag 
2: Øke produksjonen 
3: Redusere produksjonen 
4: Avvikle produksjonen 
5: Il<l<:e sikker 
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6b. HVIS ØKE ELLER REDUSERE KORNPRODUKSJONEN 
(SPØRSMÅL 6a=2 eller 6a=3) 
Hvor stort areal vil du anta at du produserer korn på om 2 år? 
REGISTRER TOTALT ANTALL DEKAR 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

6bl. OM ØKE PRODUKSJONEN AV KORN (SPØRSMÅL 6a=2) 
Hvordan har dere tenkt å øke produksjonen av korn? 

LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

1: Gjennom større produksjon på samme areal som benyttes i dag (intensivering) 
2: Ved å omdisponere eksisterende areal på gården, eid eller leid areal 

(areal som i dag brukes til dyrking av andre vekster) 
3: Gjennom å dyrke opp nytt areal (eid eller leid) 
4: Ved å leie mer dyrket areal 
5: Ikke sikker 

6b2. OM REDUSERE PRODUKSJONEN AV KORN (SPØRSMÅL 6a=3) 
Hvordan har dere tenkt å gjennomføre reduksjonen av 
kornproduksjonen på gården? 

LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

1: Ved å produsere mindre på samme areal som benyttes i dag (ekstensivering) 
2: Ved å produsere mer av andre vekster enn korn på dagens areal 
3: Ved å leie mindre areal 
4: Ved å leie ut areal til annen bruker 
5: Ved å brakklegge areal 
6: Ikke sikker 

6b3. OM AVVIKLE PRODUKSJONEN AV KORN (SPØRSMÅL 6a=4) 
Hvordan har dere tenlct å gjennomføre avviklingen av kornproduksjonen på gården? 

LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

1: Ved å produsere mer av annet 
2: Ved å leie mindre areal 
3: Ved å leie ut areal til annen bruker 
4: Ved å brakklegge areal 
5: Ikke sikker 

7a. Er det planer om å starte opp med annen produksjon på gården i løpet 
av kommende 2 års periode enn det er på gården i dag? 

1: Ja 
2: Nei => GÅ TIL SPM 13 
3: Il<l<:e sikker => GÅ TIL SPM 13 
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7b. HVIS PLANER OM Å STARTE OPP MED NY PRODUKSJON (SPØRSMÅL 7a=l) 
Hvilke produksjoner er det planer om å starte opp med? 

IKKE LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

1: Melk- ku 
2: Geit 
3: Svin 
4: Sau 
5: Storfe-kjøttproduksjon (inkl. også ammekyr Qg framforing av 

kalver fra melkeproduksjon) 
6: Fjørfe 
7: Kom 
8: Grønnsaker, poteter, frukt eller bær 
9: Gras 
10: Annet. NOTER: 

~~~~~~~~~~~-

8. HVIS PLANER OM KU (SPØRSMÅL 7b=l) 
Hvor stor kumelkproduksjon ser du for deg? 
REGISTRER I 1000 LITER PER ÅR 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

9a. HVIS PLANER OM SVIN (SPØRSMÅL 7b=3) 
Hvilken svineproduksjon har du planer om å starte opp med? 

LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

1: Kombinasjon av smågris- og slaktegrisproduksjon 
2: Ren smågrisproduksjon 
3: Ren slaktegrisproduksjon 
4: Ikke sikker 

9b. TIL DE SOM SVARTE SMÅGRISPRODUKSJON (SPØRSMÅL 9a<3) 
Kan du anslå hvor mange kull det er planer om å produsere? 
REGISTRER ANTALL KULL PER ÅR 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

10. HVIS PLANER OM SAU (SPØRSMÅL 7b=4) 
Kan du anslå mange vinterfora sau har du planer om å starte opp med? 
REGISTRER ANTALL DYR 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 



TIL INTERVJUER: 
VINTERFORA SAU ER HER DEFINERT SOM SAU SOM ER PÅSATT (PARRET) 

11. HVIS PLANER OM STORFEKJØTTPRODUKSJON (SPØRSMÅL 7b=5) 
Hvilken form for storfekjøttproduksjon har du planer om å starte opp med? 

LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

1: Framforing av kalver til slakt fra egen melkekubesetning 
2: Framforing av kalver til slakt fra egen ammekubesetning 
3: FramfOring av innkjøpte kalver til slakt 

TIL INTERVJUER: 
MED TERMEN "FRAMFORING AV KALVER" MENES DET AT GÅRDBRUKERNE 
HAR KAL VENE FRAM TIL DE LEVERES SOM SLAKT. 

I la. HVIS PLANER OM STORFE (SPØRSMÅL 7b=5) 
Hvor mange kalver har du planer om å fOre fram til slakt per år? 
REGISTERER ANTALL DYR 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

11 b. HVIS PLANER OM AMMEKYR (SPØRSMÅL 11 =2) 
Hvor mange ammekyr har du planer om å holde om 2 år? 
REGISTRERES I ANTALL VOKSNE KYR 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

12. HVIS PLANER OM KORN (SPØRSMÅL 7b=7) 
Hvor stort areal har du planer om å dyrke kom på (samlet sett)? 
REGISTRER ANTALL DEKAR 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

13. Hvilken produksjonsform er det på gården i dag? 

LES OPP - ETT SV AR MULIG 

1: Økologisk eller under omlegging til økologisk drift 
2: Tradisjonell (konvensjonell) 
3: Har både økologisk og tradisjonell 

13a. HVIS ØKOLOGISK (SPØRSMÅL 13=1 ELLER SPØRSMÅL 13=3) 
Hvor stort areal blir drevet økologisk på gården i dag? 
REGISTRER ANTALL DEKAR 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 
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14. Har dere planer om å endre noe på dagens produksjonsform på 
gården i løpet av kommende 2 års periode? I tilfelle, er det ved å 
drive en større del økologisk eller en større del tradisjonelt 
(konvensjonelt)? 

LES OPP - ETT SV AR MULIG 

1: Ja, større del til økologisk drift 
2: Ja, større del til tradisjonell drift (konvensjonell drift) 
3: Nei 
4: Ikke sikker 

14a. HVIS ENDRING I PRODUKSJONSFORM (SPØRSMÅL 14<3) 
Hvor stort areal vil dere anslå dere vil <hive økologisk om 2 år? 
REGISTRER ANTALL DEKAR 
=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

100. Da har jeg noen bakgrunnsspørsmål til slutt. 

101. Hvilket år er du født? 

102. Hvor mange års utdanning utover grunnskole har du? 

1: Ingen 
2: 1-3 år 
3: 4-6 år 
4: Mer enn 6 år 

103. Hva er husstandens samlede lønns- og næringsinntekt (brntto )? 

REGISTRERES I 1000-KRONER, MAKS 9999 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

104. Omtrent hvor stor andel (i prosent) av husstandens inntekt vil 
du anslå kommer fra gårdsdrift? 
1-100, O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

105. Hva vil du anslå at den samlede gjeld for din husstand er? 
(Til intervjuer: her regnes alt med, f.eks. boliglån, driftsfinansiering, 
studielån osv.) 
REGISTRERES I 1000-KRONER, MAKS 9999 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 
1 =INGEN GJELD 
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106. Kjønn? 

1: Mann 
2: Kvinne 

107. Det var detjeg hadde å spørre deg om. Tusen takk for hjelpen, 
og ha en god dag videre! 

999. FOR DELUTV ALG SVINEPRODUSENTER, OG IKKE OPPGITT 
SVINEPRODUKSJON I SPØRSMÅL 1: 
Da faller du dessverre utenfor målgruppen for denne undersøkelsen, ettersom vi i 
denne delen av undersøkelsen bare skal ha fatt i de som driver med svineproduksjon. 
Beklager forstyrrelsen, og ha en god dag videre! 
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Vedlegg 2 - 1 -

Vedlegg 2. Estimering av produksjonen om 2 år 

Med bakgrunn i opplysningene som er presentert i denne rapporten, er det mulig å forsøke å 

forutsi hvor stor produksjonen vil være om 2 år. 

Det er lagt til grunn et strukturavhengig alternativ. Det innebærer at vi benytter "alt vi vet" om 

de med ulike planer. En tar med andre ord hensyn til de forholdstall som er presentert i 

rapporten. Det blir presentert to ulike utregninger med utgangspunkt i denne måten å regne 

på. Der det i den første legges til grunn tall fra alle produsentene. I den andre utregningen 

legges det til grunn svar fra de som under 60 år og har minimum 50 daa. Det er disse tallene 

som er direkte sammenlignbare med tallene fra 2000 undersøkelsen. 

De som har svart "ikke sikker" inngår ikke i disse utregningene. 

Utregningene er presentert i fotnoter. Nåsituasjonen = 100. Endring i forhold til indekstallet 

100 representer økning(> 100), reduksjon ( <100). 

Til kapittel 3 - melkeproduksjon ku 
Grunnlaget for estimering i melkeproduksjonen om 2 år. 
R 0 li lA d U lA d . 1 000 l' er znngara e me æpro usenter. e æmeng e oppgitt l lter. 

Planer Produsenter Nåsituasion Produksjon om 2 år 
Antall Gjennoms Sum Endring Ny snitt Sum 

I:: 
nittskvote 

Cl) Fortsette i samme 227 86,89 19724,03 19724,03 
Cl) '5IJ i:l ." omfang som i dag 
·~ -s 

Ønsker å kjøpe, ~bo 107 95,22 10188,54 10188,54 

~] men får det ikke 
s . ~ 

0 ::0 
Sum om det ikke blir lagt ut kvote for salg 299J2,57· 

Fortsette i samme 227 86,89 19724,03 19724,03 
omfang som i dag 
Ønsker å kjøpe, og 107 95,22 10188,54 40,78 136,00 14552,00 
får det 

li i:l Redusere 8 75,50 604,00 0 
.D Cl) 

Sovende kvote 7 50,29 352,03 0 Cl) '5IJ ....... " 
0 ...... Salg av kvote 13 71,23 925,99 0 ~ ;::l 

s .§ Sum, om de får 31794,59 34276,03 
0 Sl kjøpt ønsket kvote ' 

A. Det blir ikke mulig for gårdbruker å få kjøpt kvote: 
5,9 prosent mindre melk ved utgangen av 2003 enn i 2001 1

• 

B. De som vil - får kjøpt den kvoten de har tenkt 
Får de kjøpt den kvoten de her har tenkt, gir tallmaterialet her grunnlag for å forvente en 
vekst på 7,8 prosent2

• 

1 Regnestykket: 29912,57* 100/31794,59 = 94,08 
2 Regnestykket: 34276,03*100/31794,59 = 107,8 



Vedlegg 2 - 2 -

Grunnlagetfor estimering i melkeproduksjonen om 2 år. Melkemengde oppgitt i 1.000 liter. 
Samme utvalgskriterier som lå til grunnfor 2000 undersøkelsen (inntil 60 år, min. 50 daa) 

Planer Produsenter Nåsituasjon Produksjon om 2 år 
Antall Gjennoms Sum Endring Ny snitt Sum 

0 nittskvote 
<!) Fortsette i samme 209 87,33 18251 ,97 0 18251,97 <!) 'bil 

~ ·- omfang som i dag 
· ~ -s 

Ønsker å kjøpe, ~ bn 104 95,62 9944,48 9944,48 

~] men får det ikke 
s .!:: 
0 :0 

Sum om det ikke blir lagt ut kvote for salg '28190,45 

Fortsette i samme 209 87,33 18251,97 0 18251,97 
omfang som i dag 
Ønsker å kjøpe, og 104 95,62 9944,88 41,93 137,55 14305,20 
får det 

l:l 0 Redusere 5 74,00 370,00 -74,00 0 0 
.0 <!) 

Sovende kvote 4 54,25 217,00 -54,25 0 0 <!) 'bil 
-+-> · -
]~ Salg av kvote 11 66,55 732,05 -66,55 0 0 
s .§ Sum, om de får 333 87,98 29515,50 32557,17 
0 ~ kjøpt ønsket kvote o, 

A. Det blir ikke mulig for gårdbruker å få kjøpt kvote: 
4,5 prosent mindre melk ved utgangen av 2003 enn i 2001 3

. 

B. De som vil - får kjøpt den kvoten de har tenkt 
Får de kjøpt den kvoten de her har tenkt, gir tallmaterialet her grunnlag for å forvente en 
vekst på 10,3 prosent4. 

3 Regnestykket: 28196,45*100/29515,5 = 95,53 
4 Regnestykket: 32557,17*100/29515,5 = 110,31 



Vedlegg 2 - 3 -

Til kapittel 4 - storfekjøttproduksjon 
G l fi t:fi.li. dA " runn aget or estzmenng avs or e gøttpro u cs;onen. 
Plan Antall Nåsituasion Produksjon om 2 år 

produsenter Gjennomsnitt Sum Endring Nytt snitt Sum 
Fortsette i samme 274 12,24 3353,76 0 12,24 3353,76 
omfang som i dag 
Øke 53 18,07 957,71 +13,16 31 ,23 1655,19 
Redusere 26 19,94 518,44 -11,00 8,94 232,44 
Avvikle 20 12,21 244,20 0 0 
Sum 373 5074,1 1 5241,39 

• Storfekjøttproduksjonen vil stige med 3,3 prosent de neste 2 årene5
. 

• Det er ytterligere 8 produsenter som har sagt at de vil starte opp med 
storfekjøttproduksjon. Legger en samme beregningsmåte til grunn for deres estimerte 
produksjon, vil en kunne oppleve at produksjonen stiger med ytterligere 3 prosent6

. Da vil 
en kunne oppleve en vekst i storfekjøttproduksjonen i løpet av de to neste årene på 6,3 
prosent. 

Grunnlaget for estimering av storfekjøttproduksjonen. Samme utvalgs kriterier som lå til 
~runnfor 2000 undersøkelsen (inntil 60 år, minimum 50 dekar) 
Plan Antall Nåsituas.ion Produksjon om 2 år 

produsenter Gjennomsnitt Sum Endring Nytt snitt Sum 
Fortsette i samme 243 12,33 2996,19 0 12,33 2996,19 
omfang som i dag 
Øke 51 18,71 954,21 +13,62 32,33 1648,83 
Redusere 20 21,23 424,6 -11 ,69 9,54 190,80 
Avvikle 18 10,12 182,16 0 0,00 
Sum 332 4557,16 4835,82 

• Storfekjøttproduksjonen vil stige med 6,1 prosent de neste 2 årene7
. 

• Det er ytterligere 7 produsenter (som har 50 dekar eller mer og er inntil 60 år) som har 
sagt at de vil starte opp med storfekjøttproduksjon. Legger en samme beregningsmåte til 
grunn for deres estimerte produksjon, vil en kunne oppleve at produksjonen stiger med 
ytterligere 2,9 prosent8

. Da vil en kunne oppleve en vekst i storfekjøttproduksjonen i løpet 
av de to neste årene på 9 prosent. 

5 Regnestykke: 5241,39*100/5074,11=103,3. 
6 Regnestykket: (8* 19)*100/5074, 11 = 3,0 
7 Regnestykke: 4835,82*100/4557,16=106, l. 
8 Regnestykket: (7*19)*100/4557,16=2,9 



Vedlegg 2 - 4 -

Amme kyr 

G l tfi ( t ll runn age or es imennR av an a t 0 amme ryr om o ar. 
Plan Antall Nåsituasjon Produksjon om 2 år 

produsenter Gjennomsnitt Sum Endring Nytt snitt Sum 
Fortsette i samme 37 10,03 371,1 
omfang som i dag 
Øke 22 9,95 218,9 10,00 19,95 
Redusere 2 19,00 38 -3,50 15,50 
Avvikle 7 10,00 70 0 
Sum 68 698 

• Ammekuproduksjonen vil kunne stige med 20,4 prosent de neste 2 årene9
. 

Det er ytterligere 8 produsenter som har sagt at de vil starte opp med 
storfekjøttproduksjon. Legger en samme beregningsmåte til grunn for deres estimerte 
produksjon, vil en kunne oppleve at produksjonen stiger med ytterligere 14,6 prosent10

. 

Da vil en kunne oppleve en vekst i ammekuholdet på 35,4 prosent i løpet av de to neste 
årene. 

9 Regnestykke: 841 *100/698=120,4 
10 Regnestykket: (8*12,71)*100/698=14,6 

371 ,1 

438,9 
31 
0 

841 



Vedlegg 2 - 5 -

Til kapittel 5 - svin 

Når det gjelder svin, så er det sett nærmere på samlet smågrisproduksjon. 

Planer for smågrisproduksjonen 

Grunnlaget for estimering av smågrisproduksjonen 
Plan Antall Nåsituasjon Produksjon om 2 år 

produsenter Gjennomsnitt Sum Endring Nytt snitt Sum 
Fortsette i samme 166 68,67 11399,2 0 11399,2 
omfang som i dag 
Øke 41 61,57 2524,4 + 44,51 106,08 4349,3 
Redusere 5 68,00 340,0 - 17,67 50,33 251,7 
Avvikle 13 35,23 458,0 0 
Sum 225 14721,6 16000,2 

• Smågrisproduksjonen vil stige med 8,7 prosent de neste 2 årene 11
. 

Grunnlaget for estimering av smågrisproduksjonen. Samme utvalgs kriterier som lå til grunn 
for 2000 undersøkelsen (inntil 60 år, minimum 50 dekar) 
Plan Antall Nåsituasion Produksjon om 2 år 

produsenter Gjennomsnitt Sum Endring Nytt snitt 
Fortsette i samme 150 69,41 10411,5 0 
omfang som i dag 
Øke 38 59,35 2255,3 + 42,85 102,20 
Redusere 3 120,00 360,0 - 30,00 90,00 
Avvikle 8 42,25 338,0 
Sum 199 13364,8 

• Smågrisproduksjonen vil stige med 9 prosent de neste 2 årene 12
• 

11 Regnestykke: 16000,2*100/14721,6=108,69 
12 Regnestykke: 14565,1 *100/13364,8=108,98 

Sum 
10411,5 

3883,6 
270,0 

0 
14565,1 
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Til kapittel 6 - sau 

Grunnlaget.for estimering av saueholdet (antall vinterfora sau) 
Plan Antall Nåsituasion Produksjon om 2 år 

produsenter Gjennomsnitt Sum Endring Nytt snitt Sum 
F01isette i samme 203 59,19 12015,57 12015,57 
omfang som i dag 
Øke 56 43,91 2458,96 +29,64 73,55 4118,80 
Redusere 17 57,30 974,10 -27,60 29,70 504,90 
Avvikle 14 59,15 828,10 0 0 
Sum 290 16276,73 I•, 161?39,27 

• Antall vinterf6ra sau vil stige med 2,2 prosent de neste 2 årene13
. 

• Det er ytterligere 6 produsenter som har sagt at de vil starte opp med sauehold. Legger en 
samme beregningsmåte til grunn for deres estimerte produksjon, vil en kunne oppleve at 
produksjonen stiger med ytterligere 2,7 prosent14

. Da vil en kunne oppleve en vekst i 
antall vinterf6ra sau i løpet av de to neste årene 4,9 prosent. 

Grunnlaget for estimering av saueholdet. Samme utvalgs kriterier som lå til grunn for 2000 
undersøkelsen (inntil 60 år, minimum 50 dekar) 
Plan Antall Nåsituasion Produksjon om 2 år 

produsenter Gjennomsnitt Sum Endring Nytt snitt Sum 
Fortsette i samme 149 64,51 9611,99 9611,99 
omfang som i dag 
Øke 49 47,35 2320,15 +32,26 79,61 3900,89 
Redusere 8 55,25 442,00 -23,50 31,75 254,00 
Avvikle 7 93,67 655,69 0 0 

-
Sum 213 13029,83 13766,88 

• Dagens sauebønder, med over 50 dekar og yngre enn 60 år, ligger an til å ha 5,7 prosent 
flere vinterfora sauer om to år enn de hadde i 2001 15

. 

13 Regnestykke: 16639,27*100/16276,73=102,2 
14 Regnestykket: (6*72,5)*100/16276, 73=2, 7 
15 Regnestykke: 13766,88*100/13029,83=105,7 
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Til kapittel 7 - kom 

Grunnlaget for estimering av kornarealet om to år 
Plan Antall Nåsituasion Produksjon om 2 år 

produsenter Gjennomsnitt Sum Kornareal om to år Sum 
Fortsette i samme 254 202,56 51450,24 202,56 51450,24 
omfang som i dag 
Øke 26 234,24 6090,24 338,84 8809,84 
Redusere 22 139,05 3059,1 78,68 1730,96 
Avvikle 8 119,13 953,04 0 0 
Sum 310 _61552,62 61991,04' 

• Kornarealet ligger an til å holde seg stabilt (0,7 prosent mer enn i dag) 16
, forutsatt at de 

som avvikler ikke :far leid bort igjen arealet. 
• Forutsetter vi at alle som avvikler, leier ut arealet til en nabo som fortsetter med kom på 

samme areal (slik de fleste ønsker) vil det ligge an til en ølrning i kornarealet på 2,3 
prosent17

• 

• Det er ytterligere 5 produsenter som har sagt at de vil starte opp med kom. Legger en 
samme beregningsmåte til grunn for deres estimerte produksjon, vil en kunne oppleve at 
produksjonen stiger med ytterligere 0,6 prosent18

• Da vil en kunne oppleve en vekst i 
kornarealet i løpet av de to neste årene 2,9 prosent. 

Grunnlaget for estimering av kornarealet. Samme utvalgs kriterier som lå til grunn for 2000 
undersøkelsen (inntil 60 år, minimum 50 dekar) 
Plan Antall Nåsituasjon Produksjon om 2 år 

produsenter Gjennomsnitt Sum Kornareal om to år Sum 
Fortsette i samme 213 213,65 45507,45 213,65 45507,45 
omfang som i dag 
Øke 25 227,33 5683,25 329,63 8240,75 
Redusere 19 159,29 3026,51 84,41 1603,79 
Avvikle 5 80,00 400,00 0 0 
Sum 262 54617,21 55351,99 

• 

• 

Dagens kornbønder, med over 50 dekar o~ yngre enn 60 år, ligger an til å ha 1,3 prosent 
større areal om to år enn de hadde i 2001 1 

. 

Forutsetter vi at alle som avvikler, leier ut arealet til en nabo som fortsetter med kom på 
samme areal (slik de fleste ønsker), vil det ligge an til en økning i kornarealet på 2,1 
prosent20

. 

16 Regnestykke: 61991,04*100/61552,62 =100,7 
17 Regnestykket: (61991,04+953,04)*100/61552,62 = 102,3 
18 Regnestykket: (5*73)*100/61552,62 = 0,6 
19 Regnestykke: 55351,99*100/54617,21=101,3 
20 Regnestykket: (55351,99+400)*100/54617,21 = 102,1 





Landbrukets 
Utredningskontor 
Schweigaardsgt. 34C 
Pb 934 7 Grønland 
N-0135 OSLO 
11f 22 05 47 00 
Fax: 22 17 23 11 
E-post: lu@landsam.com 
http:/ flu.landbruk.no 

- administrativt underlagt Norsk Landbrukssamvirke -

er et samarbeidsorgan for: 

Norges Bondelag 
TINE Norske Meierier BA 
Norsk Kjøttsamvirke 
Prior Norge 
AL Gartnerhallen 
Norske Felleskjøp 
Norske Potetindustrier 
Honningcentralen AL 
GENO 
Norsvin 
Landteknikk 
Gjensidige Forsikring 
Landkreditt 

ISSN 0803-0324 

NORCiES BONDELACi 

Norsk 
Landbrukssamvirke 


