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Forord 

I dette notatet presenteres resultater fra en kartlegging blant de som meldte inn melkekvoten 

for salg i 2002. I tillegg blir opplysninger om kvoteselgerne i 2001 presentert. 

Notatet inngår i prosjektet "Salg av melkekvoter- hva gjør de som selger kvoten?". 

Problemstillinger og spørsmål er utarbeidet i samarbeid med referansepersonene i prosjektet, 

som er Arve Gladheim fra Statens landbruksforvalting, Thomas Randem fra Norsk Kjøtt, Leif 

Sørensen fra Norsk Landbrukssamvirke, Odd Lilleby fra TINE og Jakob Simonhjell fra 

Norske Felleskjøp. I tillegg har Randi Tinglum ved TINE Produsentrådgivning 

(Leverandørdatabanken), vært behjelpelig med å fremskaffe opplysninger om kvoteselgerne i 

2001 sin faktiske tilpasning. Statens landbruksforvaltning har stått for utsending og 

innsamling spørreskjemaene, og Produsentregisteret har tatt hovedtyngden av 

registreringsarbeidet. 

Vi vil :fa benytte anledningen til å takke alle som besvarte det ekstra spørreskjemaet som var 

lagt med innmeldingsskjema for salg av melkekvote 2002. 

Landbrukets Utredningskontor har stått for bearbeiding av data og står fullt ut ansvarlig for de 

analyser, kommentarer og slutninger som er nedfelt i notatet. Arbeidet er utført av utreder 

OddLutnæs. 

Vi takker våre oppdragsgivere for et interessant oppdrag! 

Oslo, september 2002 

Bjørn Strøm 
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1 Innledning 

Dette notatet er det første fra prosjektet "kvoteselgerne - deres tilpasning". Bakgrunnen for 

prosjektet er å finne ut mer om hva som skjer på de gårdene der melkekvoten blir solgt. Det 

er flere grunner til at dette er interessant. To av dem er: 

1. Når opphørerer melkeproduksjonen? 

2. Kommer det en annen form for produksjon på gården? 

Med opplysninger fra TINE Produsentrådgivning (Leverandørdatabanken) samt en mindre 

spørreundersøkelse, skal vi i dette notatet forsøke å belyse problemstillingene som er nevnt 

over. I neste fase av prosjektet, vil det bli hentet ut informasjon fra registeret for søknad om 

produksjonstilskudd og leveranseregisteret for slakt for :fa mer eksakt viten om hva som 

faktisk har skjedd på disse gårdene (jfr. punkt 2 over). 
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2 K voteselgeme 2001 og deres opphør av 
melkeproduksjon en 

Fra TINE Produsentrådgivning (Leverandørdatabanken) er det hentet ut informasjon om de 

som solgte kumelkkvote i 2001 sin tilpasning av melkeproduksjonen i 2001 kontra 20001
• 

Spørsmålene er hvor stor andel av kvoten fylte de opp det året de solgte kvoten (2001) versus 

året før kvotesalget, og når på året opphørte melkeproduksjonen på disse brukene. 

2.1 Siste leveransemåned 

I tabellen under går det frem når melkeproduksjonen til dem som solgte melkekvoten for ku i 
2001 opphørte. 

Tabell 2.1 Oversikt over siste leveransemåned. Antall. 

Mnd/År 2001 2000 
Januar 14 

Februar 10 1 

Mars 14 1 

April 8 

Mai 26 

Juni 21 

Juli 11 1 

August 47 3 

September 37 1 

Oktober 38 1 

November 74 4 

Desember 542 15 

Totalt 842 27 
Kilde: TINE Produsentrådgivning (Leverandørdatabanken) 

I oversikten over går det frem når i 2001 og i 2000 TINE-produsentene som solgte kvoten i 

2001 sluttet å levere melk. I tillegg kommer det 22 produsenter hvor siste leveranse er 

registrert før 2000. Forklaringen på det, er at deres leveranser har vært registrert i samdrift og 

da på samdriftens nummer, slik at de tilsynelatende ikke har hatt leveranser siden de gikk inn 

i samdriften. Iberegnet dem var det i alt 891 TINE-produsenter som solgte kvoten i 2001. 

1 Det innebærer at vi her opererer med opplysninger om TINE-leverandører som solgte kvoten i 2001. De som 
leverer til andre private meierier, og som solgte kvoten i 2001, er ikke med i disse tallene. 
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Kvoteselgerne 2002 Side 3 

I tabellen går det også frem at av de som avsluttet produksjonen i 2001, hadde 64 prosent sin 

siste leveranse i desember 2001. 

2.2 Kvoteoppfyllingen til kvoteselgerne i 2001 

I denne delen skal vi se nærmere på om og eventuelt hvordan kvotesalget påvirker 

produksjonen av melk på gården salgsåret. 
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Kilde: TINE Produsentrådgivning (Leverandørdatabanken) 

Figur 2.1 Kvoteselgerne i 2001. Akkumulert månedsvis kvoteoppfyllingsgrad i 2001 
versus 2000. 

I figuren over har vi sammenfattet informasjonen vi har om kvoteselgerne i 2001. Figuren 

viser hvor stor andel av kvoten de har levert hver måned. Produksjonen i januar utgjorde 8 

prosent av samlet kvote for begge årene. Flytter vi oss til juni ser vi at kvoteselgerne hadde 

produsert 44 prosent av disponibel kvote i 2001. Ett år tidligere hadde de produsert 49 prosent 

på samme tidspunkt. Går vi så til oktober ser vi at kvoteselgerne i 2001 hadde levert 68 

prosent av kvota innen utgangen av den måneden. Dette er 12 prosentpoeng mindre enn de 

hadde gjort i 2000. Ser en året under ett, går det frem at kvoteoppfyllingsgraden for 2001 og 

2000 var henholdsvis 77 og 94 prosent2• I tabell 2.2 er nærmere detaljer som ligger til grunn 

for tallene i figur 2.1 presentert. 

2 Sammenlignet med lignende tall for 1998, så opereres det der med en samlet kvoteoppfyllingsgrad på 61 
prosent (Omsetningsrådet 1999). 
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Tabell 2.2 

Januar 

Februar 

Mars 

!April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

Desember 

Sum 

Kvote 

Kvoteselgerne 2002 

Oversikt over leveranser/kvoter i 2000 og 2001 for TINE produsentene som 
solgte kvote i 2001. Månedlige leveranser i 2001 og 2000, sett iforhold til 
kvoteselgernes samlete disponerte kvote. 

2001 2000 
Kvote- Kvote-

Mengde Kum. mengde oppfylling Mengde Kum. mengde oppfylling 

4 475 542 4 475 542 7,6 4 708106 4 708 106 8,1 

3 896 357 8 371 899 14,3 4 360 539 9 068 645 15,7 

4 293 759 12 665 658 21,6 4 685 288 13 753 933 23,7 

4 208 672 16 874 330 28,8 4 601 978 18 355 911 31,7 

4 501 491 21375821 36,5 5 075 485 23 431 396 40,4 

4 333 153 25 708 974 43,9 4 876 288 28 307 684 48,9 

4123 129 29 832 103 51,0 4 627 038 32 934 722 56,9 

3 727 417 33 559 520 57,3 4 556 476 37 491 198 64,7 

3 196 700 36 756 220 62,8 4 335 473 41 826 671 72,2 

3 103 292 39 859 512 68,1 4 332 213 46 158 884 79,7 

2 722 357 42 581 869 72,8 4 164 683 50 323 567 86,9 

2 280 796 44 862 665 76,7 4 077 471 54 401 038 93,9 

44 862 665 54 401 038 

58 522 844 57 927 448 

Kilde: TINE Produsentrådgivning (Leverandørdatabanken) 

2.3 Kvoteselgerne 2001 sin umiddelbare tilpasning av salget 
av melkekvote 

Det en kan slutte av de som solgte melkekvoten i 2001, er at de leverte en langt mindre del av 

melkekvote som de disponerte det året de solgte kvoten enn året før kvotesalget. Videre har vi 

sett at flertallet av produsentene har melkeproduksjon ut i desember. Samtidig skal en være 

klar over at en så stor andel som 36 prosent av de som avsluttet produksjonen i 2001, ikke 

leverte ikke melk i desember. 
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3 Produksjonsplanene til kvoteselgerne 2002 
Sammen med innmeldingsskjema for salg av melkekvote til Statens landbruksforvaltingen 

(SLF) 2002, ble det lagt ved et spørreskjema til kvoteselgerne 2002. Hensikten med 

undersøkelsen har vært å få en rask tilbakemelding fra dem som selger melkekvoten om hva 

de planlegger høsten 2002 og hvordan de ser for seg gårdsdriften de nærmeste årene. Det er 

svarene på disse spørsmålene som presenteres her. I denne forbindelse er det verdt å minne 

om at det er noen færre som faktisk selger melkekvoten i 2002 enn som har meldt den inn for 

salg. Det innebærer at enkelte av dem som inngår i opplysningene som presenteres i dette 

kapitlet ikke vil få solgt melkekvoten i 20023
. 

Av i alt 645 produsenter som meldte inn kvoten for salg, har 563 produsenter besvart 

spørreskjemaet. Av tabellen under ser vi oppslutningen blant henholdsvis ku- og 

geitemelkprodusentene. 

Tabell 3.3 Svarprosent på spørreundersøkelse i forbindelse med innmelding av 
melkekvoter for salg 2002. 

Ku Geit Sum 

Antall innmeldte kvoter 620 25 645 

Antall svar på skjemaet 545 18 563 

Svarprosent 88 72 87 

3 Det er i alt godkjent 561 melkekvoter for ku og 19 geitemelkkvoter for salg i 2002 (http://www.slf.dep.no) 
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Side 6 K voteselgeme 2002 

3 .1 K voteselgeme i 2002 sin alder og bosted 

Hvem er det som selger melkekvoten? Her skal vi avgrense oss til å se på kvoteselgernes 

alder og bosted. 

3 .1.1 K voteselgemes alder 

Gjennomsnittsalderen til kvoteselgerne er 50,1 år for selgere av kumelkekvote. Blant selgerne 

av geitemelkkvote er gjennomsnittsalderen 54,2 år. Dette er noe høyere enn registrert 

gjennomsnittsalder blant landets gårdbrukere som er 47,9 år (BFJ 2002). Av tabellen under er 

selgerne fordelt på ulike alderskategorier, og det går blant annet frem at av 20 prosent av de 

som har meldt inn kumelkkvote for salg er under 40 år. 

Tabell 3.4 

Alder 

-39 år 

40-49 år 

50-59 år 

60-65 år 

66-69 år 

70 år og eldre 

Totalt 

N 

Kvoteselgerne 2002 fordelt i ulike alderskategorier, sammenlignet 
med landets gårdbrukere totalt. 

Kvoteselgerne Jordbruket totalt• 

Ku Geit 

20 12 25 

30 29 30 

24 6 29 

14 35 11 

7 12 4 

4 6 2 

99 100 101 

525 17 63 035 

• Kilde: Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken (BFJ 2002) 
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K voteselgeme 2002 Side 7 

3 .1.2 Kvoteselgernes bosted 

Innmeldingsskjemaet for salg av melkekvote gir oversikt over alle produsenters bosted. I 

tabellen under sammenholdes denne informasjonen med resultatene fra spørreundersøkelsen, 

og viser dermed spørreundersøkelsens representativitet med hensyn til geografisk spredning. 

Tabell 3.5 

Fylke 

Østfold 

Akershus 

Oslo 

Hedmark 

Oppland 

Buskerud 

Vestfold 

Telemark 

Aust-Agder 

Vest-Agder 

Rogaland 

Hordaland 

Sogn og 

Fjordane 

Møre og 

Romsdal 

Sør-Trøndelag 

Nord-

Trøndelag 

Nordland 

Troms 

Finnmark 

Totalt 

N 

Fylkesvis oversikt. Viser antall salgsinnmeldinger i prosent av antall 
produsenter, folkesvis andel av antall salgsinnmeldinger, folkesvis andel av 
alle svar og awiket mellom antall svar og andel av salgsinnmeldingene. 
Fordelt på ku- og geitemelkprodusenter. 

Ku Geit 

Antall Andel av Andel av Avvik Antall Andel av Andel Avvik 
salgsinn- salgsinn- . alle svar salgsinn- salgsinn- av alle 

meldinger i meldingene' meldinger i meldingene i svar 
% av antall % av antall 
produsenteri produsenteri 

6,5 1,6 1,8 0,2 - - - -

6,9 2,9 2,8 -0,1 - - - -
- - - - - - - -

3,8 6,1 6,5 0,4 - - - -
1,7 6,3 6,3 0 1,5 4 5,6 1,6 

4,5 3,5 3,9 0,4 4,8 4 - -4 

6,6 1,5 1,3 -0,2 - - - -

2,4 1,0 0,9 -0,1 7,4 8 11,1 3,1 

3,5 1,1 1,1 0 - - - -
4,0 3,4 3,7 0,3 - - - -

2,2 9,5 8,5 -1,0 6,7 4 5,6 1,6 

4,4 9,2 9,2 0 - - -
3,2 9,3 9,2 -0,1 5,7 24 16,7 -7,4 

5,0 15,3 16,4 1,1 3,1 8 - -8 

2,8 8,2 8,1 -0,1 - - - -

3,7 11, 1 10,9 -0,2 - - - -

3,1 6,9 6,1 -0,8 3,8 8 11,1 3,1 

3,0 2,1 2,4 0,3 5,7 40 50 10 

2,5 0,8 0,9 0,1 - - - -

3,3 100 100 4,1 100 100 

620 542 25 18 

'Kilde: Statens landbruksforvaltning. Salg av melkekvoter. Foreløpige tall (www.slf.dep.no), samt spesifisering 
fra SLF. 

Det er alt i alt små avvik, så vi har med andre ord en godt representativ undersøkelse. Videre 

er det verdt å merke seg at det er en stor andel av produsentene i Akershus, Vestfold, Østfold 

og Møre og Romsdal som meldte inn melkekvoten til salg sommeren 2002. Vi ser også at 

hele 15 prosent av alle salgsinnmeldingene kommer fra Møre og Romsdal. 
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Side 8 K voteselgeme 2002 

3 .2 K voteselgemes kvote 

I dette delkapitlet skal vi ta for oss hvor stor melkekvote de som har meldt inn kvoten for salg, 

har oppgitt at de har. 

Gjennomsnittskvoten til de som har meldt inn melkekvote for ku er 63 867 liter. Til 

sammenligning var gjennomsnittlig solgt kvote i 2001på60 927 liter (SLF 2001). Den største 

er på 170 000 liter og den minste 30 300 liter4. Når det gjelder selgerne av geitemelkkvoter, er 

den på gjennomsnittskvoten på 32 231 liter. Den største er her på 52 802 liter, mens den 

minste er på 15 600 liter. Av de to påfølgende tabellene ser vi fordelingen av kvoteselgerne 

etter størrelse på innmeldt kvote. 

Tabell 3.6 Selgerne av melkekvote- ku - fordelt etter størrelse på kvote 

Størrelse Prosent Kumulativ prosent 

0-30 000 9 9 

30 001 - 40 000 Il 20 

40 001 - 60 000 29 49 

60 001 - 80 000 30 79 

80 001 - 100 000 11 90 

100 001- 130 000 7 97 

Over 130 000 3 100 

Totalt 100 

N 522 

4 Den lavest registrerte er på 19 348 liter, men minimumskvoten på melk (ku) er 30 300 liter (høsten 2002). 
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Tabell 3. 7 Selgerne av melkekvote- geit - fordelt etter størrelse på kvote 

Størrelse Prosent Kumulativ prosent 

0-10 000 - -

10 001 - 20 000 17 17 

20 001 - 30 000 22 39 

30 001 - 40 000 39 78 

Over40 000 22 100 

Totalt 100 

N 18 

Det en kan si på grunnlag av tabell 3.4 og 3.5, er at de med mindre kvoter er overrepresentert 

blant dem som ønsker å selge melkekvoten. Dette er sammenfallende med det en har sett i 

tidligere salgsrunder (SLF 2001). 

3. 3 K voteselgeme og opphør i produksjon en 

Et spørsmål som er interessant i seg selv, er når kvoteselgerne slutter å levere melk. Ikke 

minst med bakgrunn i hva de som solgte kvoten i 2001 gjorde. Av tabellen under ser vi når de 

svarer at melkeproduksjonen vil stoppe opp på gården i 2002. 

Tabell 3.8 Kvoteselgernes svar på når melkeproduksjonen vil opphøre på deres gård, 
fordelt på ku- og geitebønders svar. 

Opphør i melkeproduksjonen Ku Geit 
Prosent Kumulativ Prosent Kumulativ 

prosent prosent 
Har allerede sluttet 20 20 28 28 
Umiddelbart etter at kvotesalget er godkjent 5 25 28 
I løpet av september 5 30 22 50 
I løpet av oktober 4 34 - -

I løpet av november 2 36 17 67 
I løpet av desember 12 48 - -
Fram til årsskiftet 2002-2003 43 91 28 95 
Ikke sikker 10 101 6 101 
Totalt 101 101 
N 543 18 

Av tabellen over går det frem at 20 prosent av kumelkprodusentene og 28 prosent av 

geitebøndene svarer at melkeproduksjonen allerede har opphørt. Ser vi på produsentene av 

kumelk, går det videre frem at 55 prosent svarer at de vil slutte i løpet av desember, mens 16 

prosent vil slutte i løpet av høsten. 10 prosent har svart at de ikke er sikre. 

LU-notat nr. 3 - 2002 



Side 10 Kvoteselgerne 2002 

3.4 Kvotesalg- følger for melkeproduksjonen inneværende år 

En måte å se konsekvensene av kvotesalget i 2002 på, er å sammenligne når de svarer at de 

vil slutte med melkeproduksjonen i 2002, med hva vi vet de gårdbrukerne som solgte 

melkekvoten i 2001 gjorde (jfr kapittel 2). I tabellen under er en slik oversikt satt opp. 

Tabell 3.9 Sammenstilling av kvoteselgerne 2002 sine svar av når melkeproduksjonen 
(ku) vil opphøre, sammenlignet med når melkeproduksjonen opphørte på de 
bruk som solgte melkekvoten i 2001. 

Opphør i Ku 2002 Ku 2001" 
melkeproduksjonen Antall Prosent Kumulativ Antall Prosent Kumulativ 

prosent prosent 
Har allerede sluttet 106 20 20 200 22 22 
Umiddelbart etter at 25 5 25 
kvotesalget er godkjent 37 4 26 
I løpet av september 25 5 30 
I løpet av oktober 21 4 34 38 4 30 
I løpet av november 12 2 36 74 8 38 
I løpet av desember 66 12 48 
Fram til årsskiftet 2002- 231 43 91 542 61 99 
2003 
Ikke sikker 57 10 101 
Totalt 543 101 891 99 
a Kilde: TINE Produsentrådgivning (Leverandørdatabanken) 

Hensikten med oversikten over er å se om en kan forvente en annen atferd av kvoteselgerne i 

2002 enn det vi vet om kvoteselgerne i 2001. Dette er forutsatt visse spesifiseringer, i og med 

at kvoteselgerne i 2002 har fått svaralternativer som ikke kun er knyttet til hvilken måned 

produksjonen opphører: 

• "Umiddelbart etter kvotesalget er godkjent" og" i løpet av september" er sett under ett 

• "I løpet av desember", "fram til årsskiftet" og "ikke sikker" er sett under ett 

Av tabellen over går det frem at det er det ikke grunnlag for å forvente store endringer i 

opphøret på de gårdene der en selger kvoten i 2002 enn det som var tilfellet i 2001. 

Med utgangspunkt i at kvoteselgerne i 2002 ser ut til å håndtere situasjonen med kvotesalget 

omtrent på samme måte som det kvoteselgerne i 2001 gjorde, så er det grunnlag for å bruke 

mer av informasjonen om de som solgte kvoten i 2001 til å si mer om følgene av kvotesalget i 

2002. Et uttrykk for følger av kvotesalget for melkeproduksjonen inneværende år, er å legge 

til grunn atferden til dem som solgte melkekvoten i 2001. I tabellen under har vi lagt til grunn 

deres oppfyllingsgrad det året de solgte og siste år før kvotesalget, i estimeringen av følgene 

av kvotesalget i 2002. Vi har lagt til grunn at de som selger kvoten i år disponerer en samlet 

kvote på 33 338 333 liter (ku). 
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Tabell 3.10 Estimerte utslag av salg av melkekvote for produksjonen av kumelk. 

År med salg År forut for salg Avvik 
Kvoteoppfylling Anslått mengde Kvoteoppfylling Anslått mengde Mengde % 

Januar 7,6 2533713 8,1 2700404,973 166692 6,2 
Februar 14,3 4767382 15,7 5234118,281 466737 8,9 
Mars 21,6 7201080 23,7 7901184,921 700105 8,9 
April 28,8 9601440 31,7 10568251,56 966812 9,1 
Mai 36,5 12168492 40,4 13468686,53 1300195 9,7 
Juni 43,9 14635528 48,9 16302444,84 1666917 10,2 
Juli 51 17002550 56,9 18969511,48 1966962 10,4 
August 57,3 19102865 64,7 21569901,45 2467037 11,4 
S~ptembe~_ ~--·_j)_2,8 20936473 72,2 24070276,43 3133803 13,0 ------ -- - -- - ----
Oktober 68,1 22703405 79,7 26570651,4 3867247 14,6 
November 72,8 24270306 86,9 28971011,38 4700705 16,2 
Desember 76,7 25570501 93,9 31304694,69 5734193 18,3 

I tabellen over er det skilt mellom "år med salg" og "år forut for salg". Forholdstallene som er 

bruk på "kvoteoppfylling" er identiske med opplysningene vi har om hvordan de som solgte 

melkekvoten i 2001 tilpasset seg situasjonen. 

Det er lagt opp til at de har en kvoteoppfylling på 76, 7 prosent det året de selger, mot 93,9 

prosent året før salg. Som følge av det, ser vi at det vil bli produsert 18,3 prosent mindre melk 

i 2002, enn om de hadde operert med samme kvoteoppfyllingsgrad i 2002 som i 2001. I sum 

utgjør det 5,7 millioner liter for året sett under ett. For perioden september-desember vil det 

bli levert 3,3 millioner mindre melk enn de ville ha gjort om de hadde hatt samme 

kvoteoppfyllingsgrad som året forut for salg. 
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3.5 Kvoteselgernes planer fremover 

I dette avsnittet vil vi se nærmere på hvilke planer kvoteselgerne i 2002 har for de neste årene. 

Hensikten er kort å se hva de planlegger med hensyn til annen jordbruksproduksjon, etter at 

de har solgt melkekvoten. Det er to ulike typer spørsmål som er stilt for å belyse denne 

problemstillingen: 

• Hvilken f01mer for produksjon det vil være på gården i 2003 og 2007 i forhold til det 

de hadde i 2001. 

• Hvilke planer de har for produksjonen i de neste fem årene. 

Vi starter med å se nærmere på hvilke produksjoner som er aktuelle for dem i 2003 og 2007 

sammenlignet med i 2001. 

3 .5 .1 K voteselgeme i 2002 - former for produksjon de neste fem årene 
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Aktuelle produksjoner i 2003 og 2007, for dem som selger melkekvote ku i 
2002, sammenlignet med situasjonen i 2001 (N=545). Viser prosentvis andel 
av hvor mange de enkelte produksjoner er aktuelle for. 

Av figuren over går det frem at blant dem som selger melkekvoten (ku) i 2002, vil andelen 

som har storfekjøttproduksjon falle fra 89 prosent i 2001 til 34 prosent i 2007. Når ikke alle 

har oppgitt at de har storfekjøttproduksjon, så henger trolig sammen med at enkelte ikke har 

definert leveranser av melkekyr til slakting som storfekjøttproduksjon. Det er en stor nedgang. 

Samtidig ser vi andelen som har sau, gris og annen kjøttproduksjon vil opprettholdes i denne 
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perioden. Vi ser også at andelen som har planteproduksjon vil opprettholdes. Det er en noe 

større andel som svarer at de vil ha "annen form for planteproduksjon" i 2007 enn i 2001 . I 

følge produsentene som selger kvoten i 2002, så svarer 10 prosent at de vil ha avviklet driften 

på gården i 2007. 
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Aktuelle produksjoner i 2003 og 2007, for dem som selger geitemelkkvote i 
2002, sammenlignet med situasjonen i 2001. Viser antall produsenter de 
enkelte produksjoner er aktuelle for. 

Det er i alt 18 produsenter med geit som har solgt geitemelkkvoten i dette materialet. I figuren 

over går det frem at en av dem har svart at de hadde storfe på gården i 2001 . Den har de 

planer om å avvikle i løpet av 2002. Vi ser videre at seks av dem hadde sau i 2001 og tre av 

dem vil ha sau i 2003 og i 2007. Ingen har eller går med planer om å starte opp med gris, 

annen kjøttproduksjon, kom eller potet. Derimot ser vi at to produsenter har annen 

planteproduksjon. Vi ser også at det på 6 av de 18 gårdene ikke vil være drift i 2003 eller i 

2007. 

3.5.2 Kvoteselgernes produksjonsplaner for de neste fem år 

I forrige delkapittel har vi sett hvilke produksjoner kvoteselgerne har svart at de har planer om 

å på gården i 2003 og 2007. I dette delkapittel skal vi se nærmere på hvilke planer de har for 

produksjonene i perioden fram til 2007. 
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Om behandlingen av svarene på dette spørsmålet 
Opprinnelig spørsmålsformulering var denne: 

Tror du at produksjonen vil opprettholdes på dagens nivå, økes, reduser eller avvikles i løpet av 

de kommende fem årene. Sett ett k1yss for hver produksjon. 

Svaralternativene: 

1. Har ikke og det er heller ikke aktuell produksjon 

2. Opprettholdes på dagens nivå 

3. Startes/økes 

4. Reduseres 

5. Avvikles 

På dette spørsmålet har mange som ikke har hatt en produksjon valgt å ikke krysse av for den 

aktuelle produksjon. De har med andre ord ikke krysset av for alternativ 1. Vi har derfor valgt å 

se de som ikke har svart sammen med de som har benyttet alternativ 1. 

Selgerne av melkekvote - ku - sine planer de neste fem år 

Annen planteprod. 

Potet 

Korn 

Annen kjøttprod. 

Gris 

Sau 

Storfekjøtt 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Figur 3.3 

B Har ikke og det er heller ikke aktuell produksjon på gården 

(;li Opprettholdes på dagens nivå 

D Økes/startes opp 

~Reduseres 

•Avvikles 

D Ikke sikker 

Planer for produksjonen de neste fem år, for dem som selger melkekvote ku i 
2002 (N=545) . Prosentvisfordeling. 

Av figuren over går det frem at 22 prosent har ikke og har heller ikke planer om å starte opp 

med storfekjøttproduksjon de neste fem årene. 12 prosent har planer om opprettholde dagens 
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produksjon på dagens nivå, mens 15 prosent svarer at de vil øke/eller starte opp med 

storfekjøttproduksjon de kommende fem årene. Av samme søyle går det frem at 8 prosent har 

planer om å trappe ned produksjonen av storfekjøtt mens 23 prosent har planer om å avvikle 

produksjonen. Av figuren går det også frem at 16 prosent går med planer om å utvide/starte 

opp med sauehold og 13 prosent har planer om å starte opp/utvide kornproduksjonen. 

Selgerne av geitemelkkvote 2002 sine planer for de neste fem år 

I I I I I I 
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Planer for produksjonen de neste fem år, for dem som selger melkekvote ku i 
2002 (N= 18). Prosentvis fordeling. 

Av de som selger geitemelkkvote i 2002 ser vi at 17 prosent går med planer om å starte 

opp/øke saueholdet, mens 6 prosent svarer at de vil opprettholde den på dagens nivå. Dette er 

en like stor andel som svarer at de vil avvikle saueholdet de neste fem årene. 
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3. 6 Kvoteselgerne og bruk av areal 

Kvoteselgerne i 2002 fikk spørsmål om areal og arealbrnken på gården i en situasjon med 

melkeproduksjon, sammenlignet med situasjonen etter at melkekvoten er solgt5
. 

Kvoteselgerne ble bedt om å spesifisere hvor stort areal de disponerte i 2001 (året før salget), 

hvor stort areal de ville ha året etter salget (2003) og fem år etter salget (2007) . De ble også 

bedt om å spesifisere hvilken form for produksjon det har vært og hvilken form for 

produksjon de anser vil være aktuell på dette arealet i 2003 og i 2007. Hensikten med å 

presentere svarene, er at det gir oss opplysninger som kan være med å gi innsikt om hvilke 

endringer i arealdisponeringen salg av melkekvoter medfører. 

Det er med andre ord spurt etter relativt detaljerte opplysninger og spørsmålene har vært 

vanskelig å svare på. Mange har derfor ikke gitt helt konsistente svar på disse spørsmålene og 

naturlig nok er det usikkerheten om fremtiden som trekker i en slik retning. I analysen av 

disse svarene på disse spørsmålene har vi derfor lagt til grunn at det kun er de som har besvart 

spørsmålene fullt ut som inngår i analysen, og det er i alt 338 av 564 som har besvart 

spørsmålet vedrørende bruken av det arealet en benyttet i 2001 fullt ut. Denne forutsetningen 

om at de skal ha oppgitt konsistente svar, kan tenkes at bidrar til å underestimere arealet som 

går ut av drift, ved at en større andel av dem som avvikler driften helt i mindre grad enn de 

som fortsetter har besvart disse spørsmålene fullt ut. 

3.6.1 Kvoteselgernes areal i drift 

I tabellen under går det frem hvilket areal kvoteselgerne i 2002 holdt i hevd i 2001 og hvor 

stort areal de regner med at de vil drive i 2003 og 2007. Her er det da tatt hensyn til hvor stort 

areal de eide selv sammen med hvor stort areal de leide inn og trukket fra hvor stort areal de 

leide ut. 

5 I vedlegget er spørreskjemaet gjengitt, og spørsmålene det her siktes til er spørsmål 7 og 8. 
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Tabell 3.11 Oversikt over areal i drift kvoteselgerne 2002 hadde i 2001 og antar vil være i 
drift i 2003 og 2007 (338 gyldige svar). 

Samlet areal i drift i Samlet areal i drift i Samlet areal i drift i 

2001 2003 2007 
Sum (daa) 61414 52 483 50 480 

Gjennomsnitt (daa) 182 155 149 

Prosentvis endring i fra - -15 % -18 % 

2001 

Av tabellen over går det frem at i 2003 vil jordbrukarealet være 15 prosent mindre på disse 

gårdene enn i 2001, og 18 prosent mindre i 2007. 

I tabellen under har vi skilt mellom hvor stort areal de eier selv, hvor stort areal de leier inn og 

hvor stort areal de leier ut. I tillegg viser siste rad i tabellen hvor stort areal de i gjennomsnitt 

har av eid, leid og bortleid areal. 

Tabell 3.12 Spesifisert oversikt over arealet kvoteselgerne 2002 hadde i 2001 og antar de 
vil ha i 2003 og 2007 (338 gyldige svar). 

Eid Leid Bortleid 

2001 2003 2007 2001 2003 2007 2001 2003 2007 
Sum daa. 44154 44467 44 820 17 939 12 174 10 151 679 4158 4 491 

Prosentvis endring i - 1% 2% - -32 % -43% - 512% 561 % 

samlet areal fra 2001 

Antall 338 338 338 232 152 128 7 46 50 

Gjennomsnitt daa. pr 131 132 133 77 80 79 97 90 90 

bruk 

Det en kan trekke ut av tabellen over er at arealet de eier opprettholdes de neste fem årene. 

Videre ser vi at arealet de leier inn går ned fra 17 900 dekar til 10 100 dekar. En reduksjon på 

43 prosent. I samme periode ser vi at kvoteselgerne i 2002 som gruppe vil leie bort 4 500 

dekar av sitt areal i 2007 mot kun 679 dekar i 2001. Det vil si mer en femdobling av bortleid 

areal. Videre går det frem at de som leier/leier bort areal i gjennomsnitt leier like stort areal 

som før salget. Forskjellen er imidlertid at det er færre som leier inn areal etter salget enn før 

salget, og flere leier ut areal etter salget enn før salget. 
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3.6.2 Endret bruk av kvoteselgernes areal 

I forrige delkapittel har vi sett at arealet kvoteselgerne bruker, reduseres noe som følge av at 

de selger melkekvoten. Kvoteselgerne i 2002 fikk spørsmål om de kunne spesifisere 

produksjonen det var på deres areal i 2001 og hva de tror vil være situasjonen på arealet i 

2003 og 2007. Spørsmålsformuleringen forutsetter med andre ord at de i noen tilfeller skal 

svare på vegne av andre, som tar over hele eller deler av det arealet de disponerte i 2001. De 

svarene som ligger til grunn for denne analysen forutsetter at de er blant de 338 som lå til 

grunn for forrige delkapittel (3.6.1). Videre har vi stilt krav om at de skal ha besvart 

utfyllende på hver produksjon. Det innebærer for eksempel for at de skal inngå i svarene for 

grasproduksjon, må ha svart slik at det fremgår hvor stort areal det vil bli dyrket gras på i 
hvert av de tre årene. 

Tabell 3.13 Kvoteselgerne 2002 og deres anslag for hvor stor grasproduksjon det vil være 
på det arealet de disponerte i 2001 de nærmeste årene (302 gyldige svar). 

Grasproduksjon 2001 Grasproduksjon 2003 Grasproduksjon 2007 

Samlet areal til 43 924 daa. 35 427 daa. 32 209 daa. 

grasproduksj on (daa) 

Prosentvis endring i - -19 % -27 % 

samlet areal fra 2001 

Antall enheter med 300 286 268 

grasproduksj on 

Gjennomsnitt pr. bruker 146 daa. 124 daa. 120 daa. 

med grasproduksjon 

Av de 302 kvoteselgerne som har gitt konsistente svar på arealbruken og grasproduksjonen, så 

går det frem at grasproduksjonen på det arealet de disponerte i 2001 vil reduseres med 27 

prosent frem til 2007. Reduksjonen kommer som en følge av at færre vil hagrasproduksjon 

og at de som fortsetter med grasproduksjon vil ha noe mindre areal til det enn tidligere. 
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Tabell 3.14 Kvoteselgerne 2002 og deres anslagfor hvor stor kornproduksjon det vil være 
på det arealet de disponerte i 2001 de nærmeste årene (271 gyldige svar). 

Kornproduksjon 2001 Kornproduksjon 2003 Kornproduksjon 2007 

Samlet areal til 7 545 11 679 13 012 
kornproduksjon (daa) 

Prosentvis endring i - 55 % 72% 
samlet areal fra 2001 

Antall enheter med 51 61 61 

kornproduksjon 

Gjennomsnitt pr. enhet 148 daa. 191 daa 213 daa. 
med kornproduksjon. 

I tabellen over går det frem at av de kvoteselgerne som har gitt konsistente svar med hensyn 

til kornproduksjonen, vil kvoteselgerne 2002 ha 72 prosent mer areal med kom i 2007 enn 

tilfellet var i 2001. Denne økningene kommer som følge av at noen flere vil produsere kom i 

2007 enn i 2001, men viktigere er at de som allerede har produksjon vil ha mer kom enn de 

hadde i 2001, fordi gjennomsnittsarealet hver enkelt vil drive stiger fra 148 dekar i 2001 til 

213 dekar i 2007. 

Tabell 3.15 Kvoteselgerne 2002 og deres anslagfor hvor stor potetproduksjon det vil være 
på det arealet de disponerte i 2001 de nærmeste årene (265 gyldige svar). 

Potetproduksjon 2001 Potetproduksjon 2003 Potetproduksjon 2007 
Samlet areal til 285 daa. 350 daa. 1 293 daa. 
potetproduksjon 

Prosentvis endring i - 23 % 354% 
samlet areal fra 2001 

Antall enheter med 17 17 20 
potetproduksjon 

Gjennomsnitt pr. enhet 17 daa. 21 daa. 65 daa. 
med potetproduksjon 

Når det gjelder potet, så er det i alt 20 av 265 kvoteselgere som svarer at det vil være 

potetproduksjon på hele eller deler av det arealet de disponerte i 2001 når en kommer frem til 

2007. Dette er kun tre flere enn i 2001, men i gjennomsnitt vil det være 65 dekar med potet i 

2007 mot 17 dekar i 2001. 
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Tabell 3.16 Kvoteselgerne 2002 og deres anslagfor hvor stor annen planteproduksjon det 
vil være på det arealet de disponerte i 2001 de nærmeste årene (260 gyldige 
svar). 

Annen planteproduksjon Annen planteproduksjon Annen planteproduksjon 

2001 2003 2007 

Samlet areal til annen 159 daa. 217 daa. 656 daa. 

planteproduksjon 

Prosentvis endring i - 36% 313 % 

samlet areal fra 2001 

Antall enhet med annen 13 13 19 

planteproduksjon 

Gjennomsnitt pr. enhet 12 daa. 17 daa. 35 daa. 

annen planteproduksjon 

Kategorien annen planteproduksjon er en uensartet gruppe. Vi ser at 13 av 260 kvoteselgere 

har oppgitt areal der i 2001 mot 19 produsenter i 2007. Gjennomsnittsarealet stiger fra 12 

dekar til 35 dekar. 

Tabell 3.17 Kvoteselgerne 2002 og deres anslagfor hvor stort areal som vil være 
brakklagt av det arealet de disponerte i 2001 de nærmeste årene (261 gyldige 
svar). 

Brakklagt areal i 2001 Brakklagt areal 2003 Brakklagt areal 2007 

Samlet areal til brakklagt 83 daa. 291 daa. 505 daa 

areal 

Prosentvis endring i - 251 % 508% 

samlet areal fra 2001 

Antall enheter med 5 8 12 

brakklagt areal 

Gjennomsnitt pr. enhet 17 daa. 42 daa. 46 daa. 

brakklagt areal 

Vi ser av tabellen over at det er få, 12 av 261 produsenter, som svarer at hele eller deler av det 

arealet som de drev i 2001 som vil være brakklagt i 2007. Kun fem av produsenter svarer at 

de disponerer areal som lå brakk i 2001. Femdoblingen i brakklagt areal kommer da som en 

følge av at det er blitt noen flere og anslagene på hvor stort areal det vil bli liggende brakk er 

46 dekar pr enhet i 2007 mot 17 dekar i 2001 . 
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4 K voteselgemes tilpasning - et sammendrag 
I dette notatet har vi sett nærmere på hvordan kvoteselgerne har tilpasset produksjonen på 

gården i forbindelse med salg av melkekvote. 

Vi startet med å se nærmere på de som solgte melkekvoten i 2001. Der gikk det frem at de 

leverte en mindre del av melkekvoten i 2001 enn året før. Samtidig som en stor andel av 

kvoteselgerne ikke hadde melkeleveranser i desember. 

I neste del ble oppmerksomheten rettet mot de som meldte inn melkekvoten for salg i 2002. 

Her går det frem at gjennomsnittsalderen er noe høyere blant kvoteselgerne enn blant 

gårdbrukerne totalt; 50 år mot 48 år. Videre kommer det frem at så mange som 20 prosent av 

kvoteselgerne er under 40 år. Til sammenligning er 25 prosent av alle landets gårdbrukere 

under 40 år. Gjennomsnittskvoten som ble meldt inn er på 63 900 liter (ku). Dette er lavere 

enn gjennomsnittskvoten blant landets melkeprodusenter. Dette innebærer at 

strukturelementet i kvoteordningen, omfordeling fra mindre til større produsenter, til en viss 

grad ivaretas med dagens ordning. 

I spørsmålet om når kvoteselgerne i 2002 planlegger å innstille produksjonen av melk, er det i 

dette materialet lite som taler for at de vil oppføre seg veldig forskjellig fra hva vi så 

kvoteselgerne i 2001 gjorde. Det innebærer at flertallet kvoteselgerne i 2002 vil ha produksjon 

ut året. 36 prosent av kvoteselgerne svarer imidlertid at de vil ha innstilt produksjonen før en 

kommer til desember. Om en legger til grunn at kvoteselgerne i 2002 vil ha samme 

kvoteoppfyllingsgrad som selgerne i 2001, så vil kvoteselgerne i 2002 produsere i underkant 

av 6 millioner liter mindre melk i 2002 enn de ville ha gjort om de opprettholdt 

kvoteoppfyllingsgraden fra siste året før kvotesalget. 

I delkapitlet som omhandler kvoteselgernes planer fremover, går det frem at ressursene som 

blir frigjort på den enkelte gård som følge av kvotesalget, i liten grad tas inn igjen i annen 

jordbruksproduksjon på gården. Denne erkjennelsen bygger i stor grad på at vi har sett at 

færre har planer om å holde fram med noen form for storfekjøttproduksjon i årene som 

kommer. Andelen som holder frem med annen jordbruksproduksjon opprettholdes, mens 

andelen bruk som går ut av drift stiger. 

Det siste temaet som tas opp i dette notatet er hvilke endringer i arealbruken og 

arealdisponeringen salg av melkekvoter medfører. Der går det frem at kvoteselgerne i 2002, 

som gruppe, vil bruke 18 prosent mindre areal i 2007 enn det de gjorde i 2001. Reduksjonen 

kommer som følge av at de vil leie mindre areal og at de vil leie bort mer av det arealet de 

selv disponerer. Kvotesalget medfører også endret bruk av arealet. 
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Landbrukets 
Utredningskontor 

Vedlegg til skjema for melding av 
salg av melkekvote 2002 

Kjære gårdbruker 

I forbindelse med salg av melkekvoter 2002, ønsker Landbrukets Utredningskontor å få stille 
enkelte spørsmål for å kartlegge hva gårdens ressurser vil bli benyttet til etter kvotesalget. 
Hensikten er å få flere holdepunkter i forbindelse med utarbeidelse av prognoser for 
produksjon av melk og kjøtt. 

Skjemaet vil, etter at dere har returnert det sammen med skjemaet for melding om salg av 
melkekvote til Statens landbruksforvaltning, bli oversendt Landbrukets Utredningskontor. Det 
vil selvsagt bli behandlet fortrolig. 

Er det spørsmål knyttet til utfylling av dette skjemaet, så er det bare å kontakte Landbrukets 
Utredningskontor på telefon 22 05 46 68. 

1. Hva er brukets produsentnummer: ~~'' '~' ~~'~~ Fylke Kommune Gårdsid. 

2. Hvor stor melkekvote er det på bruket: ______ liter 

3. I hvilket år ble du født? Noter årstall: ---

4. Ved salg av melkekvote, når vil melkeproduksjonen opphøre på deres bruk 
Stt ttk e e ryss 

Har allerede sluttet 1 

Umiddelbart etter at kvotesalget er godkjent 2 

I løpet av september 3 

I løpet av oktober 4 

I løpet av november 5 

I løpet av desember 6 

Vi vil produsere melk fram til årsskiftet 2002-2003 7 

Ikke sikker 8 

5. Sett kryss for de produksjonene dere hadde på bruket i 2001, og hvilke dere antar vil 
I t dk. ' d b k tt' f 0 

være re evan e pro u SJoner pa eres ru om e ar og om em ar. 
Siste år Neste år Om fem år 
(2001) (2003) (2007) 

5.1.1 Storfekjøtt 
5.1.2 Sau 
5.1 .3 Gris 
5.1.4 Annen kjøttproduksjon 
5.2.1 Korn 
5.2.2 Potet 
5.2.3 Annen planteproduksjon 
5.3 Ingen drift 

Snu arket: 
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6. Tror du at produksjonen vil opprettholdes på dagens nivå, økes, reduseres eller avvikles i 
I t d k d f 0 S tt tt k f h d k . øpe av e ammen e em arene. e e :ryss or ver pro u s1on. 

Har ikke og Opprettholdes Økes/ Reduseres Avvikles Ikke 
det er heller på dagens Startes sikker 

ikke en aktuell nivå opp 
produksjon 
på gården 
om fem år 

1 2 3 4 5 
6.1.1 Storfekjøtt 
6.1.2 Sau 
6.1.3 Gris 
6.1.4 Annen kjøtt-

produksjon 
6.2.1 Korn 
6.2.2 Potet 
6.2.3 Annen plante-

produksjon 

7. Oppgi hvor stort areal dere disponerte sist år (2001 ), og hvordan dere tror situasjonen vil 
være om ett år og om fem år. Spesifiser om arealet er eid eller leid. 
Nt t ti" l"dk o er om ren 1g area 1 e ar 

Siste år Neste år Om fem år 
(2001) (2003) (2007) 

7.1 Eid areal 
7.2 Leid areal (areal dere leier inn) 
7.3 Bortleid areal (areal dere eier, 

men leier ut) 

8. Spesifiser hvilken produksjon det er på det arealet dere disponerte (eide og leide) i 2001, 
og hvordan dere tror situasjonen vil være om ett år og om fem år, ut fra det dere vet i dag. 

8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 

Noter omtrentlig areal i dekar. 
Siste år Neste år Om fem år 
(2001) (2003) (2007) 

Areal til grasproduksjon 
Areal til kornproduksjon 
Areal til potetproduksjon 
Areal til annen planteproduksjon 
Areal brakklagt 
Annet: 
Noter 

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare på våre spørsmål! 

Skjemaet returneres sammen med skjemaet for "Melding om salg av 
melkekvote 2002" til Statens landbruksforvaltning innen 1. august 2002. 
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