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Forord
Hvilke planer gårdbrukerne har for de neste 2 årene er temaet for undersøkelsen som
presenteres i denne rapp01ten.
Det er Norsk Landbrukssamvirke som står som oppdragsgiver, og prosjektet er finansie1t av
Norsk Kjøtt, TINE Norske Meierier, GENO, Norske Felleskjøp og Norsk
Landbrukssamvirke. Disse organisasjonene har i tillegg væ1t representert i en referansegruppe
ved henholdsvis Magne Trondmo, Odd Lilleby, Ola Råbøl, Johnny Ødegård og Leif
Sørensen. Referansegruppen har bistått med å utarbeide spørsmål og har kommet med innspill
i forbindelse med utarbeidelsen av rapp01ten. Selve gjennomføringen av intervjuene er
foretatt av Opinion AS. Likefullt står Landbrukets Utredningskontor ansvarlig for rapportens
faglige innhold, vurderinger og konklusjoner. Rapp01ten er fø1t i penn av utreder Odd Lutnæs.
Vi takker for et interessant oppdrag.
Oslo, mars 2001

Eugen Tømte
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Sammendrag
I denne rapporten blir det sett næ1mere på hvilke produksjonsplaner gårdbrukerne har for de
neste 2 årene. Hensikten med å se akkurat 2 år fram i tid, henger sammen med at det er noe
lengre fram i tid enn det som ligger inne i dagens prognosemodeller. Samtidig er 2 år ikke
uoversiktlig lang tid for den virksomhet gårdbrukeren driver.

Datagrunnlag
Rapporten bygger i all hovedsak på opplysninger samlet inn gjennom telefonintervju. I alt
ligger det svar fra 1.391 gårdbrukere til grnnn. De er spurt om hvilke planer de har for
følgende produksjoner:
•

Melk (ku)

•

Melk (geit)

•

Svin

•

Sau

•

Storfe

•

Kom

I tillegg er det spurt om hvorvidt gårdbrukerne planlegger å staiie opp med ny produksjon på
gården.

Resultater
Resultatene i denne rapp01ien er todelt. Hovedvekten er lagt på å presentere i hvilken retning
utviklingen går; vil den samlete produksjonen fortsette på nivå med i dag, øke eller
reduseres? I datagrunnlaget ligger det i tillegg en mulighet til å estimere hvor store endringer
det kan være snakk om. Denne delen er mer usikker fordi datagrunnlaget er begrenset og til
dels tynt. Når den likevel er tatt med, så er det for å kunne gi en pekepinn på hvor store
endringer produsentene ser for seg.
Melk
Blant melkeprodusentene med ku har 64 prosent sva1i at de skal holde fram som i dag. Fem
prosent har svart at de har planer om å innstille produksjonen i løpet av kommende 2 års
periode. Interessen for å kjøpe kvote, om det blir lagt ut for salg, er stor. Hele 25 prosent har
svart at de kunne tenke seg å kjøpe kvote for slik å øke melkeproduksjonen.
Interessen for å kjøpe melkekvote, om muligheten byr seg, er også stor blant geitebøndene.
Tjueåtte prosent har svart at de kunne tenke seg å gjøre det i løpet av de kommende 2 år.
Samtidig er det 6 prosent som har planer om å innstille produksjonen i denne 2 års perioden.

Når det gjelder samlet melkeproduksjonen så vil den, med bakgrunn i opplysningene
presentert i denne rappmien, bli reduse1i noe de kommende årene forutsatt at det ikke blir
solgt ut igjen melkekvote i denne perioden. Samtidig er interessen for å kjøpe kvote så stor, at

hvis gårdbrukerne skulle få kjøpe den kvoten de ønsker, så vil den kunne mer enn kompensere
for den melkemengde de produsentene som slutter vil ta med seg ut av produksjonen.
Svin
I rapporten opereres det med tre typer svineprodusenter. De som driver med kombinert
svineproduksjon (det vil si har både smågris- og slaktegrisproduksjon),' spesialisert
smågrisproduksjon og spesialisert slaktegrisproduksjon.
Ser en på smågrisproduksjonen under ett, så svarer 24 prosent av dagens produsenter at de har
planer om å øke produksjonen av antall kull. To prosent har svart at de har planer om å
redusere produksjonen, og 6 prosent vil avvikle produksjonen i løpet av kommende 2 års
periode.
En lignende, men ikke riktig så markert endring går igjen hos slaktegrisprodusentene (de som
driver kombinert svineproduksjon og spesialisert slaktegrisproduksjon). Her svarer 17 prosent
at de har planer om å øke produksjonen, mens henholdsvis 3 og 4 prosent har planer om å
redusere eller avvikle slaktegrisproduksjonen.
Med bakgrunn i svineprodusentenes planer, ligger det an til en økning i samlet
svineproduksjon de kommende 2 årene.
Sau
Det er mange sauebønder som har svaii at de har planer om å holde flere vinterf6ra sau om 2
år enn hva de gjør i dag. Faktisk så mange som 31 prosent har svart dette. Til forskjell fra
flere av de andre produksjonene er det imidlertid mange her med mellomstore besetninger
som har svart at vil holde flere vinterf6ra sauer. På den andre siden er det få (2 prosent) som
går med planer om å avvikle, og 4 prosent har planer om å redusere produksjonen noe.
Ut i fra hva sauebøndene har svaii, så ligger forholdene til rette for en betydelig økning i
antall vinterfora sau den kommende 2 års perioden.
Storfekjøtt
Av dagens storfekjøttprodusenter har 68 prosent svaii at de har planer om "å holde fram som i
dag". Videre har 14 prosent svart at de har planer om øke produksjonen. Nå går 7 prosent med
planer om å avvikle produksjonen, og ytterligere 4 prosent har svart at de vil redusere
produksjonen noe. I tillegg har 1 prosent av de som i dag ikke har storfekjøttproduksjon,
svart at de går med planer om å starte opp med det i den kommende 2 års perioden.

Med de signaler som presenteres i denne rapp01ten, fra dagens og potensielle
storfekjøttprodusenter, så ligger det an til at det vil bli produsert mer storfekjøtt om 2 år enn
tilfellet er i dag.
Kom
Når det gjelder kornprodusentene så har 77 prosent svart at de kommer til å "f01tsette i samme
omfang som i dag". Det er videre 4 prosent som har svait at de kommer til å avvikle
produksjonen i løpet av kommende 2 års periode, og ytterligere 6 prosent sier de vil redusere
produksjonen. Denne reduksjonen i samlet kornareal kompenseres så å si av de 7 prosentene
av dagens kornprodusenter som har planer om å øke produksjonen i de kommende 2 årene.
Endringer på tvers av produksjonene
I rapporten er det også viet noe oppmerksomhet til problemstillinger som er mer allmenne for
dagens gårdbrukere. Herunder:
•

Investeringsplaner

•

Økologisk drift

•

Lokal foredling

•

Bruk av "ledige" ressurser

•

Mer forpliktende samarbeidsløsninger

Her er det blant annet avdekket at færre gårdbrukere går med planer om å investere i løpet av
de neste 2 årene, sammenlignet med de foregående 2 år. Videre presenteres interessen for
økologisk drift, lokal foredling og mer forpliktende samarbeidsløsninger. Tallene her tyder på
at flere vil gå i disse retningene i den kommende 2 års-perioden.
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1 Innledning
I denne rapporten rettes oppmerksomheten mot hvilke planer dagens bønder har for sine
produksjoner de neste to årene. I realiteten har bøndene fire muligheter:
•

Fortsette produksjonen som i dag

•

Øke produksjonene

•

Redusere produksjonen

•

Avvikle produksjonen

Et femte alternativ for gårdbrukeren er å starte opp med en ny fmm for produksjon. Det er
derfor tatt høyde for det i rapportens ulike deler.
I rapporten blir hovedvekten lagt på å avdekke hvilke planer gårdbrukerne har for disse
produksjonene:

•
•

Storfekjøtt

•

Melk (ku)

•
•
•

Melk (geit)

Svin

Sau
Kom

I denne rapporten går vi ikke inn på motiver for ulike strategier, men holder fokuset på hvor
mye de produserer i dag, og hvor mye de har planer om å produsere om 2 år. Hensikten er å se
noe lengre fram i tid enn det en tradisjonelt gjør med dagens prognosemodeller.
I kapittel 2 vil vi kort gå gjennom hvilken bakgrunnsinformasjon som er lagt til grunn i
analysen. I kapittel 3-8 går en gjennom de enkelte produksjonene fortløpende. Med
utgangspunkt i de forholdstall som kommer fram i materialet, blir det forsøkt å estimere
størrelsen på endringene. Disse utregningene er mer som et supplement å regne.
Hovedhensikten er å avdekke hvor mange som henholdsvis har planer om å øke, redusere,
avvikle eller holde fram som i dag.
I kapittel 9 er fokuset rettet mor felles spørsmål for de ulike produsentene. Spørsmål som blir
drøftet her er planene for å gå over til økologisk drift, interessen for "lokal foredling" og
hvilke investeringsplaner de har for de næ1meste årene. I tillegg blir oppmerksomheten rettet
mot de som har svart at de har planer om å redusere/avvikle en eller flere produksjoner, og i
hvilken grad de da vil gå over til annen form for landbruksproduksjon.
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2 Kort om metode
I denne rapporten ligger det til grnnn svar fra i alt 1391 gårdbrnkere. Selve
spørreundersøkelsen ble gjennomført av Opinion i perioden 15-28 november 2000. I dette
kapitlet ser vi kort på hvem som er spurt, og hvor representative de er med hensyn til det å
kunne trel<l<:e slutninger om framtidig produksjonsomfang og produksjonsretning.

2.1 Hvem som er spurt og om bruken av utvalgene
Det er i realiteten tre ulike utvalg av gårdbrnkere som her er spurt:
•

Landsrepresentativt utvalg på 1000 gårdbrnkere - heretter kalt hovedutvalget

•

Et utvalg på i alt 244 geitebønder. Av disse er det 233 produsenter som kommer fra et
ekstrautvalg av geitebønder og 11 produsenter kommer fra hovedutvalget.

•

Et utvalg på til sammen 245 svinebønder. Her kommer 158 svinebønder fra et
ekstrautvalg av svinebønder, 5 fra tilleggsutvalget av geitebønder og 82 fra hovedutvalget.

Dette innebærer at det her blir lagt til grnnn opplysninger fra i alt 1391 intervju, der 93 av
disse er representert både i hovedutvalget og i ett av tilleggsutvalgene 1• Bøndene er stilt de
samme spørsmålene vedrørende dagens drift og planer for framtidig produksjon2 . I og med at
en opererer med ekstrautvalg vil en i de tilfellene hvor en går nærmere inn på henholdsvis
geiteproduksjon og svineproduksjon ta utgangspunkt i det samlete utvalget av henholdsvis
svin- og geitebønder. I de øvrige delene er det svarene fra de 1000 informantene i
hovedutvalget som blir lagt til grnnn3 .

2.2 Representativitet
Utvalget til undersøkelsen ble hukket på Produsentregisteret i/s, og på en måte som sikrer et
tilfeldig trukket utvalg. I prisnippet har alle landets gårdbrnkere som har søkt om
produksjonstillegg hatt mulighet til å bli ringt opp. Det ble imidlertid satt visse forntsetninger:
•

Areal:

Minimum 50 daa

•

Alder:

Inntil 60 år

•

Bruker:

Står registrert som hovedbrnker

Alders- og arealbegrensningene ble satt for å sikre at man ·nådde mange nok aktive
gårdbrnkere, med et vist produksjonsomfang og som kunne svare for hvilke planer som
1

I gjennomføringen av intervjuene ble i alt 2326 respondenter forsøkt ringt opp. I 333 tilfeller ga han/hun
uttrykk for et en ikke ønsket å bli intervjuet (svarnekt). I 493 tilfeller fikk en ikke svar. I tillegg ble det
gjennomført 109 intervju, der kriteriene for ekstrautvalget og den faktiske situasjonen ikke stemmer overens.
Opplysninger i fra disse intervjuene er derfor holdt utenfor i denne rapporten. Det er på denne bakgrunn en
operer med 1391 intervju. Frafallsprosenten blir ikke ansett for å være unormal høy.
2
Spørsmålene er gjengitt i vedlegg 1
3
Det foretas ikke direkte sammenligninger mellom hovedutvalg og henholdsvis svin og geit. Derfor er det ikke
problematisk at noen informanter er i flere utvalg.
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eksisterer for gårdsdriften de neste 2 årene. Det betyr imidlertid at en står i fare for å
4
undervurdere hvor mange som avvikler • Vi vet at om lag 19 prosent av landets gårdbrukere
er over 60 år og 21 prosent av landets driftsenheter er under 50 dekar. Hvordan disse
kriteriene vil slå ut, vil imidlertid variere noe fra produksjon til produksjon. I tabell 2.1 under
er det satt opp en oversikt over hvor stor andel av produsentene som er 60 år og eldre og hvor
stor andel som har inntil 50 dekar. Vi ser at det er "bruk med storfe, uten ku" og "bruk med
vinterf6ra sau" som i størst grad er blitt holdt utenfor i denne undersøkelsen, som følge av
våre utvalgskriterier. Opplysningene som kommer fram i tabellen under er forhold det blir tatt
hensyn til i hvert av de produksjonsspesifikke kapitlene 3 til -og med kapittel 8.
Tabell 2.1

Andel av bønder som faller utenfor i denne undersøkelsen som
følge av satte kriterier.

Produksjon
Bruk med melkeku
Bruk med storfe, uten ku

Antall i alt (N)

20695
7683
20176
4619
21564

Andel 60 år og eldre

Andel inntil 50 dekar

12
18
15

10

3

6
7
22
Bruk med vinterfora sau
19
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Spesialkjøringer i søknader om produksjonstilskudd 31 .07 .2000 Foreløpige tall.
Brnk med kom og oljevekster
Bruk med svin i alt

11

Når det gjelder geitebøndene så er de holdt utenfor tabellen over da det i dette ekstrautvalget
ikke ble satt forutsetninger om at gårdbrukerne skulle disponere minst 50 dekar og ikke være
over 60 år.

2.3 Bruken av bakgrunnsinformasjon
Oppmerksomheten i denne rappmten er i hovedsak rettet mot framtidig produksjonsomfang
og produksjonsretning. Det er i tillegg interessant å finne ut om det er fellestrekk ved de
enkelte gårdbrukerne som gjør at en velger å gjøre som en gjør. Vi har valgt ut noen
bakgrunnsvariabler som de enkelte spørsmålene blir testet i forhold til. I disse testene blir
kjikvadrattesten benyttet. Her har vi satt et signifikanskrav på 5 prosent. Det innebærer at det
er minst 95 prosent sjanse for at den sammenhengen vi finner i utvalget også gjelder for hele
universet, det vil her si norske gårdbrukere. Resultatene av denne testen blir gjengitt som en
p-verdi ved de tabellene der den er benyttet. Der p-verdien er mindre enn 0,05 er
sammenhengen signifikant. I.de til.fellene hvor det ikke blir påvist signifikante
sammenhenger, blir det i denne rapporten vist til totalfordelingen i materialet.

4

Disse forntsetningene er imidle11id ikke satt for geitebøndene. Der er alle - uavhengig av alder og
produksjonsareal - er represente11 i utvalget. Dette ble gjort for å få et tilstrekkelig stort nok utvalg for å
gjennomføre undersøkelsen tilfredsstillende.
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Geografisk inndeling- prosentvis fordeling

Hovedutvalget
Hele landet
41
39
14
13
20
22
17
14
11
9
101
99
(N=lOOO)
(N=70969)
• Kilde: Foreløpige resultater fra Jordbrnkstellingen 1999, gjengitt i BFJ 2000.
Østlandet
Agder og Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge
Totalt

I tabell 2.2 er landet delt inn i fem regioner, og vi ser at fordelingen i dem1e undersøkelsen
samsvarer godt med den faktiske fordelingen av alle bruk som har søkt om
produksjonstilskudd (uavhengig av alder-log aldersbegrensinger). I all hovedsak vil denne
inndelingen bli brukt i analysen. Av og til vil det imidlertid være mer å hente på å bruke en
mer fimnasket inndeling, ved å skille ut flatbygdene på Hedmarken og i Trøndelag samt
Jæren. Der det er forsvarlig (det vil si der det er tilstrekkelig antall respondenter i hver
kategori), vil denne inndelingen bli brukt.

Tabell 2.3

Geografisk inndeling- prosentvis fordeling
Hovedutvalg
22
17
5
9
20
8
9
11
100
(N=lOOO)

Østlandets flatbygder
Østlandet, andre bygder
Jæren
Agder og Rogaland, andre bygder
Vestlandet
Trøndelags flatbygder
Trøndelag, andre bygder
Nord-Norge
Totalt

Tabell 2.4

Produksjonsareal - prosentvis fordeling

Dekar

Hovedutvalg

Hele landet

50-99

21

30

100-199
200-299

38
25

40

300 og mer
Totalt

17

18
12

101
(N=lOOO)

100
(N=55916)

Kilde: Foreløpige resultater fra Jordbrnkstellingen 1999, gjengitt i BFJ 2000.

I tabell 2.4 over går det fram at det i hovedutvalget til denne undersøkelsen er en mindre andel
produsenter i kategorien 50-99 dekar, og en noe større andel i arealkategorien 200-299,
sammenlignet med foreløpige resultater frajordbrukstellingen i 1999. I gjennomsnitt
disponerer de som har svart på denne undersøkelsen 202 dekar.
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I Stortingsmelding 19 (1999-2000) går det fram at myndighetene har et mål om at 10 prosent
av det totale jordbruksarealet, i løpet av en tiårsperiode, skal være omlagt til økologisk areal. I
den sammenheng er det her valgt å teste spørsmålene mot variabelen "økologisk drift" for å se
om de legger andre planer enn sine "konvensjonelle" yrkesbrødre.
Boks 2.1 Variabelen økologisk drift
De som har svart "ja" på at de allerede driver økologisk, er under omlegging til økologisk
eller har planer om å legge om til økologisk i kommende 2 års periode, er her definert
som økologisk drift.

Økologisk drift
6%

Tradisjonell drift
94%

Figur 2.1

Interessenfor økologisk drift (N=1.000).

Av de 1000 gårdbrukerne som har svart, driver allerede 3 prosent økologisk, 1 prosent
opplyser at de er i gang med omleggingen til økologisk og ytterligere 2 prosent har planer om
å legge om til økologisk. Disse vil, som vist i boks 2.2, ligge i kategorien "økologisk".
Tabell 2.5

Inntektsandel fra gård. Prosentvis fordeling
Hovedutvalget

Mindre enn 25 %

25

25 %- 49 %

19

50 % - 74 %

26

75 %- 100 %

30

Totalt

100
(N=928)

Det er 72 inf01manter (7 prosent) som ikke har ønsket å oppgi hvor stor del av inntekten som
kommer fra gårdsdriften. Disse er holdt utenfor i tabellen over og i de analysene hvor denne
variabelen brukes i rapporten. Det går fram av tabell 2.5 at 56 prosent henter 50 prosent eller
mer av husholdets inntekt fra gårdsdriften. Dette er en høy andel sammenlignet med det som
kommer fram i Statistisk sentralbyrås jordbruksstatistikk (SSB 1999). Der går det fram at 43
prosent av landets gårdbrukere (inkludert eventuell ektefelle/samboer) henter minimum 50
prosent av sin nettoinntekt fra gården. Dette henger trolig sammen med utvalgskriteriene som
er lagt til grunn i denne undersøkelsen.
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Gjeld. Prosentvis fordeling
Hovedutvalget

Ingen gjeld
Mindre enn 500.000
500.000- 749.000
750.000 - 999.000
1 million eller mer
Totalt

10
34
23

10
24
101
(N=919)

Det er 81 informanter som ikke ønsket å oppgi hvor stor gjeld de hadde. De er holdt utenfor i
tabellen over, og vil bli holdt utenfor når gjeld brukes som bakgrunnsvariabel i analysene i
denne rapporten. I snitt har de husstandene som har oppgitt sin gjeld i denne undersøkelsen
645.000 kroner i samlet gjeld. Dette er 145.000 kroner lavere enn registrert gjeld i
driftsgranskningene i jordbruket (NILF 2000).
Tabell 2. 7

Utdanning etter grunnskole. Prosentvis fordeling

Antall år etter grunnskole

Hovedutvalget
12
41
32
15
100
(N=lOOO)

Ingen
1-3 år
4-6 år
Mer enn 6 år
Totalt

I tabellen over går det fram at 88 prosent har utdanning utover grunnskole. I
levekårsundersøkelsen til Landbrukets Utredningskontor fra 1996 er denne andelen 82 prosent
(Strøm m.fl. 1996). Ser en imidlertid isolert på aldersgruppen inntil 60 år i levekårsutvalget,
er tilsvarende andel med grunnskole som høyeste utdanning 89 prosent 5 .
Tabell 2.8
Menn
Kvinner
Totalt

KJønn. Prosentvis fordeling
Hovedutvalget

Hele landet

88
13
101
(N=lOOO)

87
13
100
(N=71.057)

Kilde: Foreløpige resultater fra Jordbrnkstellingen 1999, gjengitt i BFJ 2000.

I tabellen over går det fram at en i denne undersøkelsen har nådd en like stor andel av kvinner
og menn, som den totale fordelingen i landbruket som helhet.

5

Dette kommer fram i ekstra datakjøring i materialet fra Levekårsundersøkelsen.
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Alderssammensetning. Prosentvis fordeling

Ar

Under 40

Hovedutvalget

Hele landet

30

31

40-49

38

36

50-59

32

34

Totalt

100

101

(N=998)

(N=57.995)

Kilde: Foreløpige resultater fra Jordbrnkstellingen 1999, gjengitt i BFJ 2000.

Gjennomsnittsalderen i dette utvalget er på 45 år. Dette er 4 år yngre enn det en ser totalt i
landbruket (BFJ 2000). Dette henger sammen med at det i dette utvalget er satt som
forutsetning at kun gårdbrukere under 60 år skulle spø1Tes 6.
I alt har 74 av 1000 respondenter svart at de har planer om å starte opp med "annen form" for
produksjon i løpet av kommende 2 års periode. Vi vil trekke inn deres svar når de enkelte
produksjonene presenteres. For å foregripe begivenhetene noe, så avsluttes dette kapitlet med
å presentere "hva de har tenkt å sta11e opp med".

Tabell 2.10

Planer om å starte med ny produksjon. Absolutte tall

G~

Antall
1
1

~in

4

Sau
Svin og sau
Storfekjøttproduksjon
Storfe og sau
Fjørfe
Korn
Grønnsaker, potet, frnkt, bær
Gras
Grønnsaker og gras
Annet
Totalt

8

Melk

1

10
1
6
2
5
3
2
30
74

Det som allerede synes klart, er at produksjonsvolumet i all hovedsak vil bli bestemt ut fra de
som allerede er produsenter av henholdsvis melk, kjøtt og kom. Det de nye produsentene som er presentert i tabellen over vil produsere - vil utgjøre en beskjeden andel av samlet
produksjon. Derfor vil også hovedvekten i-det-følgende ligge på å avdekke de etable11e
produsentenes planer for de kommende 2 årene. Det er det som blir tatt opp i de følgende
kapitlene.

6

Det er imidlertid er to gårdbrnkere som er eldre spmt, født henholdsvis i 1935 og 1938.
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2.3.1

Oppsummering - bruk av bakgrunnsvariablene

I denne undersøkelsen har vi trukket et representativt utvalg av gårdbrukere med minimum 50
dekar og som er inntil 60 år gamle. I analysen i hvert kapittel, vil det bli presente1i tester på
hvorvidt det er særlige kjennetegn ved gårdbrukeren og/eller kjennetegn ved eiendommen
som tilsier at de velger å gjøre som de gjør. Følgende bakgrunnsvariabler er presente1i i dette
kapitlet og vil være gjenstand for analysen:
•

Geografisk bosted

•

Produksjonsareal

•

Økologisk drift (driftsform)

•

Inntektsandel fra gård

•

Gjeldsbelastning

•

Utdanning etter grunnskole

•

Kjønn

•

Alder

Alle spørsmål som er stilt gårdbrukerne, blir testet mot disse bakgrunnsvariablene. Der vi
finner sammenhenger, som tilfredsstiller de statistiske krav som er stilt i denne rapporten, er
disse presentert. I enkelte tilfeller er det imidlertid for få svar til å sikre at den typen statistiske
beregninger gir mening. Der det er tilfellet vil det gå fram i rapporten.

2.4 Beregning av framtidig produksjon
Med bakgrunn i spørsmålene som er stilt produsentene, har en i denne rapporten opplysninger
om dagens produksjon og planlagt produksjon om 2 år. I et forsøk på å utnytte disse
opplysningene, er det i kapitlene 3 - 8 estime1i hvor stor produksjon av henholdsvis melk
(ku), geit, sau, storfekjøtt og kom det vil kunne være om 2 år.
Vi skal avslutte dette kapitlet med å beskrive hvordan dette er gjort. For øvrig finner en i
vedlegg 2 regnestykkene og det tallgrunnlaget som blir lagt til grunn. 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. Det er regnet på to alternativer; et
strukturavhengig og et strukturuavhengig.
Alternativ 1 - strukturavhengig
I dette alternativet legges det til grunn 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.
I dette alternativet er det med andre ord tatt hensyn til at det for eksempel blant svinebøndene,
er de store produsentene av svin som har planer om å utvide produksjonen.
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Alternativ 2 - strukturuavhengig
I det strukturuavhengige alternativet er det et felles gjennomsnittstall (for besetning/
produksjon) som er lagt til grnnn. Det er med andre ord en teoretisk beregning. For de som
har svaii at de skal øke eller redusere produksjonen, så er de samme gjennomsnittstallene for
økning/reduksjon som i alternativ 1 lagt til grunn. De som har sva1i "ikke sikker" inngår ikke
i disse beregningene.
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3 Melkeproduksjon - ku
Melkeproduksjonen er regulert gjennom et system med kvoteregulering. Fmmålet med
kvoteordningen for melk er å tilpasse melkeproduksjonen til avsetningsmulighetene i
markedet (LD 2000). I dette kapitlet rettes oppmerksomheten mot status og utviklingstrender
når det gjelder melkeproduksjonen, og det er tatt utgangspunkt i hvordan gårdbrukerne vil
forholde seg, dersom de siste års forvaltning av kvoteordningen for melk holder fram.

3 .1 Dagens melkeproduksjon
I denne undersøkelsen er det 490 (av 1000) som har oppgitt at de har melkeproduksjon på
gården. Av disse har 480 angitt størrelsen på kvoten, og det er deres svar som legges til grunn
i denne delen. I gjennomsnitt har de 91.000 liter i melkekvote. Dette er 15.000 liter høyere
enn den faktiske gjennomsnittskvoten 7 . Dette er opplysninger en må ta hensyn til når en
trekker slutninger ut fra dette datamaterialet.

3 .2 Melkeprodusentenes planer
I tabell 3 .1 går melkeprodusentenes planer for de neste 2 år fram. I kapitlet er det også gjort
en forutsetning om at de som har svart at de ønsker å kjøpe mer kvote, om muligheten byr
seg, vil fortsette "i samme omfang som i dag", selv om de ikke får kjøpt mer kvote.

Tabell 3.1

Planer for melkeproduksjonen (ku) i kommende 2 års perioden.
Prosentvis fordeling

Fortsette i samme omfang som i dag
Kjøpe mer kvote, om kvoter blir lagt ut for salg
Redusere melkeproduksjonen
Opphold i produksjonene - sovende kvote
Salg av kvote
Ikke sikker
Totalt

Prosent
64
25
I
I
3

7
101
N=480

Fortsette som i dag
I tabellen over går det fram at 64 prosent av de spm1e melkebøndene har planer om å fortsette
som i dag. De har i gjennomsnitt en melkekvote på 89.000 liter.
Økning
En fjerdedel av gårdbrukerne har sagt at de er interesserte i å kjøpe mer kvote om melkekvote
blir lagt ut for salg. Av 122 har 92 gårdbrukere angitt hvor mye de vil kjøpe. I gjennomsnitt

7

Gjennomsnittlig kumelkleveranse per. bruk var om lag 71.400 liter i 1999 og gjennomsnittlig kvotestøn-else var
i 1999 på 76.000 liter (SLF, 2000).
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har de som ønsker å kjøpe mer kvote en melkekvote på 113 .100 liter i dag. Om de får kjøpt
den kvoten de ønsker å kjøpe, vil de om 2 år i gjennomsnitt ha en melkekvote 149.900 liter.

Reduksjon
Det er i dag tre alternativer for å få reduse1t melkeproduksjonen; ved å produsere mindre,
gjennom opphold i produksjonen (sovende kvote) eller salg av kvote. Ser en disse under ett,
er det i alt 21 gårdbrukere som har planer om å redusere/avvikle melkeproduksjonen. Fjotten
av disse har planer om å selge kvoten.
Gjennomsnittskvoten til de som har planer om å selge kvoten er på 60.000 liter. De fire som
har planer om "sovende kvote", har en gjennomsnittskvote på 76.000 liter.
Det er tre produsenter som har svart at de har planer om å redusere produksjonen. Ut fra deres
anslag på produksjonen, så har de planer om å avvikle produksjonen i løpet av kommende 2
års periode. I og med at de ikke har svait på om de har planer om "sovende kvote" eller "salg
av kvote" er de behandlet separat her og de har en gjennomsnittskvote på 75.000 liter.
Til sammen er det da fem prosent av produsentene som har konkrete planer om å innstille
melkeproduksjonen.

Produksjon om 2 år
Ved estimering av framtidig produksjon blir det i denne rapporten, som vist i kapittel 2,
operert med to alternative beregninger:
Alternativ 1: Der en tar hensyn til de strukturopplysningene en har- strukturavhengig
Alternativ 2: En forutsetter at utviklingen er strukturuavhengig
I vedlegg 2 er regnestykkene presentert. Det er viktig igjen å få presise1t at dette er grove
anslag, basert på ett tildels spinkelt grunnlag.

Resultat av alternativ I - strukturavhengig
A. Det blir ikke mulig for gårdbruker å få kjøpt kvote:
Da vil tilfellet være at en kan forvente en viss reduksjon i melkeproduksjonen de neste 2
årene. Ut fra tallene over vil en da kunne forvente at det blir produsert 3 prosent mindre
melk i 2002 enn i 2000.
B. De som vil-får kjøpt den kvoten de har tenkt
Vi har sett at det er en betydelig interesse for å kjøpe mer kvote; 27 prosent av de som har
angitt planer (usikre er her utelatt) har sagt at de ønsker å kjøpe mer kvote. Får de kjøpt
den kvoten de ønsker, gir tallmaterialet grunnlag for en forventet vekst på 7 prosent.
I tillegg er det en som har svart at han har tenkt å starte opp med melkeproduksjon. Han har
imidlertid ikke antydet hvor stor produksjon det vil være snakk om.
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Resultat av alternativ 2 - strukturuavhengig
A. Det blir ikke mulig for gårdbrnker å få kjøpt kvote:
Produksjonen bli reduse1t med 5 prosent.
B. De som vil-får kjøpt den kvoten de har tenkt
Får gårdbrnkeme kjøpe den melkekvota de ønsker, vil samlet dispone1t melkekvote bli 6
prosent større enn i dag.
Med bakgrnnn i det som er presentert her, vil en kunne forvente at melkeproduksjonen vil bli
redusert med 3-5 prosent forntsatt at kvoter ikke blir mulig å{å kjøpt. Får derimot de
gårdbrnkeme som ønsker å kjøpe mer melkekvote kjøpt det de ønsker, vil melkeproduksjonen
kunne stige med 6-7 prosent de kommende 2 årene.

3.3 Nærmere om hvem som gjør hva
I denne delen er hensikten å se om det er felles kjennetegn ved de som velger å f01tsette med
samme produksjonsomfang som i dag, kontra de som ønsker å kjøpe mer melkekvote. Det
innebærer her at en her har holdt utenfor de 21 produsentene som har planer om å
redusere/avvikle melkeproduksjonen. Det er for å kunne behandle opplysningene statistisk.

Størrelse
I tabellen under, går det fram at det er især de med stort areal som ønsker å få kjøpt mer
kvote. I alt 41 prosent av de som disponerer 300 dekar eller mer har planer om å kjøpe større
melkekvote. Av de med 50 - 99 dekar svarer 14 prosent at de har planer om å kjøpe opp
melkekvote (om anledningen byr seg).
Tabell 3.2

Antall dekar på driftsenheten, sett i forhold til hvilken strategi gårdbrukerne
har for framtida i melkeproduksjonen (p=0,008). Prosent
Arealkategorier
50-99

Fortsette i samme omfang som i dag
Kjøpe mer kvote - om kvote blir lagt ut for salg
Totalt

86
14
100
(N=35)

100-199 200-299
71
76
24
29
100
100
(N=l64) (N=l41)

300 og mer
59
41
100
(N=87)

Totalt
71
29
100
(N=427)

Med bakgrnnn i tabellen over, er det noe overraskende i dette materialet at det ikke er noen
direkte sammenheng mellom de som har planer om å kjøpe mer kvote og størrelse på dagens
melkekvote.
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Gjeld
Ser en på de som har gjeld kontra de få som oppgir at de er gjeldfrie så går det fram at langt
færre av de sistnevnte har planer om å utvide produksjonen av melk. Her er de som ikke har
oppgitt om de har gjeld eller ei holdt utenfor.

Tabell 3.3

Planerfor melkeproduksjonen (ku) de neste 2 år sett i forhold til om de har
gjeld eller ikke (p=0,031). Prosent

Fortsette i samme omfang som i dag
Kjøpe mer kvote - om kvote blir lagt ut for salg
Totalt

Ingen gjeld
91
9
100
(N=23)

Har gjeld
70
30
100
(N=371)

Totalt
72
28
100
(N=394)

Skillet her går på om de har gjeld eller ikke. Ser en næ1mere på hvor mye gjeld de har, så er
det ikke signifikante statistiske sammenhenger med hensyn til planer for framtidig
melkeproduksjon.
Alder
Tabell 3.4

Planerfor melkeproduksjonen (ku) de neste 2 år sett iforhold til
gårdbrukernes alder (p=0,013). Prosent
Alderskategorier

Fortsette i samme omfang som i dag
Kjøpe mer kvote - om kvote blir lagt ut for salg
Totalt

Under 40 år

40-49 år

50-59 år

62
38
100
(N=l49)

77
23
100
(N=l58)

76
24
100
(N=l 19)

Totalt
71
29
100
(N=426)

Av tabellen over går det fram at det ikke overraskende er de yngste, de under 40 år, som i
størst grad har planer om å kjøpe mer melkekvote, om anledningen byr seg.
Når det gjelder de øvrige bakgrunnsvariablene som det er sjekket for; bosted, driftsf01m,
hovedbrukers kjønn, utdanning og inntektsandel fra gård, så er det ikke signifikante
sammenhenger.

3.4 Oppsummering
I dette kapitlet har vi sett nærmere på hvilke planer melkebøndene har for de neste 2 årene.
Først så vi at det i praksis er 5 prosent som vil innstille melkeproduksjonen i løpet av
kommende 2 års periode, når en ser bort fra "de usikre". Legger en disse tallene til grunn, og
en i tillegg forutsetter at det ikke blir solgt ut kvote de næ1meste 2 årene, men at de som
ønsker å selge kvoten får mulighet til det, vil produksjonen av kumelk kunne bli 3-5 prosent
lavere enn i dag.
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Av bakgrunnsvariablene som det er blitt testet for, har vi sett at det er brukerne på de
gjennomgående større gårdene som ønsker å kjøpe mer melkekvote om muligheten byr seg.
Det går også fram av den analysen at det interessen for å kjøpe mer melkekvote er større blant
de yngre gårdbrukerne, og blant de gårdbrukerne som har gjeld. For de øvrige
bakgrunnsvariablene, geografisk tilhørighet, kjønn, utdanning, inntektsandel fra gård,
driftsform er det ikke funnet statistiske sammenhenger som gir grunnlag for å hevde at de
skiller seg merkbart fra hverandre.
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4 Geit
Tall fra Statens landbruksforvaltning (SLF) viser at geitemelkproduksjonen har gått kraftig
tilbake det siste ti året. Mens det i 1990 var 979 produsenter som leverte 24,4 millioner liter
var det tilsvarende tallet for 2000 stipulert til 706 produsenter og 20,3 millioner liter. Tildelt
kvote i 2000 var imidlertid 23,5 millioner liter (SLF 2000). I denne undersøkelsen inngår
opplysninger fra 244 geitemelkprodusenter vedrørende dagens og framtidas produksjon.
Når det gjelder tilleggsutvalget for geitebønder så er det, som vist i kapittel 2, ikke satt
begrensninger når det gjelder alder eller nedre arealgrense. Det innebærer at en har spurt et
representativt utvalg av alle geitebønder. I realiteten er 1/3 av alle geitebøndene intervjuet.

4.1 Dagens geitemelkproduksjon
Antall produsenter har blitt betydelig redusert de siste årene. Troms er det store
geitemelkfylket og har vel 30 prosent av produsentene og produksjonen.
I undersøkelsene er det spurt etter hvor stor melkekvote de har. Nå er melkekvote et mindre
treffsikkert mål på faktisk produksjon på de enkelte gårdene for geit enn for bruk med ku. Det
henger sammen med at kvoteoppfyllingen er betydelig lavere på geitebrukene enn på bruk
med kumelkproduksjon. Gjennomsnittskvoten til bruk med geit er i dette utvalget på vel
35.000 liter8 . Det er om lag 2000 liter mer enn gjennomsnittlig registrert geitemelkkvote i år
2000 for geitebønder samlet sett (SLF 2000). Av tabellen under ser vi at vel 60 prosent av de
med geitemelkkvote ligger i sjiktet 25-44.000 liter.
Tabell 4.1

Utvalget av geitebønder, fordelt etter kvotestørrelse.
Prosentvis fordeling

Kvotestørrelse i liter

Prosent

Under 25 .000

19

25-34.000

27

35-44.000

34

45.000 eller mer

21

Totalt

101
(N=244)

Før en ser nærmere på geiteholdernes planer for de neste 2 årene, kan det være greit å ha klart
for seg at en svært stor andel også har en tildels betydelig annen produksjon også. Hele 44
prosent har for eksempel oppgitt at de i tillegg til geit også har sau.
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4.2 Planer for geiteholdet
Det har, som vist tidligere i kapitlet, vært en relativt stor avgang fra geiteholdet de siste årene.
Nå opereres det med om lag 700 geitemelkprodusenter i alt, og miljøet er de1med lite. I den
sammenheng er det derfor interessant å se hvilke planer de har for de neste 2 årene.

Tabell 4.2

Planer for geitemelkproduksjonen de kommende 2 år.
Prosentvis fordeling

Fortsette i samme omfang som i dag
Kjøpe mer kvote, om kvoter blir lagt ut for salg
Redusere melkeproduksjonen
Opphold i produksjonene - sovende kvote
Salg av kvote
Ikke sikker
Totalt

Prosent
58

28
3
1

5
5

100
=244)

Det går fram av tabellen over at 58 prosent har planer om å holde fram "som i dag".
Ytterligere 28 prosent av geitemelkprodusentene er interesse1ie i å kjøpe mer kvote, om det
blir mulig for gårdbrukeren å kjøpe. Tre prosent av produsentene (6 inf01manter) har svart at
de har planer om å redusere produksjonen noe. Det er videre 6 prosent av produsentene som
har planer om å innstille produksjonen helt den kommende 2 årsperioden. Av disse er det 3
produsenter som har planer om å gå inn på ordningen med "sovende kvote".

Økning
Det er stor interesse for å få kjøpt mer kvote. Om en velger å legge ut mer kvote for salg, så
vil en måtte påregne at 28 prosent av dagens geitemelkprodusenter vil melde seg. Nå har 63
av de 68 produsentene som har sagt at de ønsker å kjøpe mer melkekvote, spesifise1i hvor
mye de ønsker å kjøpe 9 . De har i snitt 36.000 liter i kvote og ønsker å kjøpe 9.300 liter mer i
kvote. Det vil representere en økning på 26 prosent økning for disse produsentenes
vedkommende den neste 2 års perioden.
Reduksjon/avvikling
Nå har 3 prosent av geiteholderne svart at de har planer om å redusere produksjonen noe. Den
gjennomsnittlige kvoten til de som har sva1i at de har planer om å redusere
geitemelkproduksjonen er på 46.400 liter. Videre er det kun 2 av 6 produsenter som har angitt
hvor mye de har planere om å redusere melkeproduksjonen. I gjennomsnitt har de planer om å
redusere produksjonen med 12.500 liter.

8

I Statens landbrnksforvaltning er høyeste registrerte melkekvote i 2000 på 134.594 liter. Derfor er det her valgt
å holde utenfor 2 geitemelkprodusenter som har svait at de har 200.000 liter i kvote.
9
Her har vi holdt utenfor en respondent som har svart at han ønsker å kjøpe 200.000 liter mer i melkekvote.

LU-rapport nr. 4 - 2001

Side 19

Gårdbrukernes produksjonsplaner

Det er videre tre inf01manter som har planer om å gå inn på en ordning med "sovende kvote".
Disse vil i snitt ta med seg 25.000 liter ut av produksjon. I tillegg er det 12 produsenter (5
prosent) som har planer om å avvikle produksjonen i løpet av kommende 2 års periode. De
har i snitt en kvote på 36.000 liter.

Produksjon om 2 år
Under presenteres resultatet av estime1i kvotefordeling om 2 år. Det er, som vist i kapittel 2,
lagt til grnnn to alternative beregninger. I alternativ 1 (strnkturavhengig beregning), er det
utgangspunkt i de forholdstallene som er presentert tidligere i kapitlet·presentert. I alternativ 2
er det ikke tatt hensyn til disse stnikturtallene, men beregnet ut fra en forntsetning om at de
som for eksempel øker produksjonen og de som avvikler produksjonen, i utgangspunktet har
like stor produksjon. Videre er det her, som for beregning av kumelkkvoten i forrige kapittel,
skilt mellom en situasjon der det blir mulig for gårdbrnker å få kjøpt kvote, og en situasjon
der det ikke blir mulig å få kjøpt mer melkekvote. I vedlegg 2 går grnnnlaget for
beregningene fram, og det er viktig å være oppmerksom på at det for flere deler er få
observasjoner som ligger til grnnn. Det gjør estimatet usikke1i.
Resultat av alternativ 1 - strukturavhengig
A. Det blir ikke mulig for gårdbrnker å få kjøpt kvote:
Da vil, i følge disse beregningene, innvilget kvote bli redusert med 6 prosent.
B. De som vil - får kjøpt den kvoten de har tenkt
I alt har 28 prosent av alle geitemelkprodusentene svaii at de ønsker å kjøpe mer kvote.
Får de kjøpt ønsket mengde, vil en kunne forvente at geitemelkkvotene vil kunne stige
med 1 prosent i løpet av de kommende 2 år.
Resultat av alternativ 2 - strukturuavhengig
A. Det blir ikke mulig for gårdbrnker å få kjøpt kvote:
I en situasjon der det ikke blir solgt ut melkekvote igjen, vil den samlete
geitemelkproduksjon bli redusert med 7 prosent i den neste 2 års perioden.
B. De som vil-får kjøpt den kvoten de har tenkt
Om de som har svart at de vil kjøpe kvote, får kjøpe det de vil, kan en i følge disse tallene
kunne oppleve at det blir produsert like mye geitemelk om 2 år som i dag.

4.3

Nærmere om hvilke geiteholdere som planlegger hva

Det er gjort analyser av om det er gitte fellestrekk ved geitebøndene som får de til å planlegge
ei framtid som melkeprodusent eller ikke. De som har svart "ikke sikker" er blitt holdt utenfor
og det er her blitt skilt mellom de som henholdsvis har planer om å øke, og de som ikke har
det. Det er i den forbindelse funnet en sammenheng; de yngste gårdbrnkeme (de under 40 år)
har i stø1Te grad enn de eldre geitebøndene planer om å øke produksjonen. Dette er vist i den
neste tabellen.
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Tabell 4.3

Ikke øke
Øke
Totalt

Gårdbrukernes produksjonsplaner

Planer for geitemelkproduksjonen sett i forhold til
gårdbrukers alder (p=0,000). Prosent
Under 40
48
52
100
(N=50)

40-49
71
29
100
(N=79)

Alder
50-59
78
22
100
(N=64)

60 og eldre
87
13
100
(N=38)

Totalt
71
29
100
(N=23 l)

4.4 Oppsummering
I dette kapitlet har vi sett at 6 prosent av geitebøndene har svart at de vil innstille
produksjonen i løpet av kommende 2 års periode. Ytterligere 5 prosent er usikre med hensyn
til framtida i geiteholdet. I utvalget har imidlertid 58 prosent planer om å holde fram som i
dag mens 28 prosent vil kjøpe mer kvote om muligheten byr seg. Forutsetter en at det ikke
blir solgt ut kvote, vil det i følge beregningene i dette kapitlet, innebære en reduksjon på 6-7
prosent i geitemelkproduksjonen. På den andre siden, om det blir lagt ut kvote for salg og
gårdbrukerne får kjøpt det de ønsker uavhengig av hvor mye kvote som blir dratt inn, vil
geitemelkproduksjonen ligge an til å på nivå med dagens produksjon. Dette innebærer at selv
i en situasjon der dagens produsenter får kjøpt det de ønsker, så vil det ikke være mer enn det
som skal til for å holde geitemelkproduksjonen oppe på dagens nivå.
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5 Svin
I Jordbrnkstellingen, som ble gjennomfø1t i 1999, går det fram at det er 3668 brnk som har
avlsgris, det vil si på 5 prosent av landets gårder. Samtidig er svin en stor produksjon og
viktig med hensyn til kjøttmarkedet. Av den grnnn har en i denne undersøkelsen valgt å
operere med et tilleggsutvalg for svineproduksjon, og i alt 245 svar legges til grnnn for
analysen her.

5.1 Dagens produksjon av svin
I tabell 5 .1 under går det fram at størstedelen av produsentene driver kombinert med både
smågris- og slaktegrisproduksjon, samtidig som det er et betydelig innslag av spesialise1te
smågris- og slaktegrisprodusenter 10 • Strengt tatt hadde det her væ1t tilstrekkelig å se på
smågrisproduksjonen og forntsatt at all smågris blir foret fram. Når vi likevel har valgtåta
med spørsmål om de som driver med spesialisert slaktegrisproduksjon, er det for å få bedre
informasjon om deres planer. Om en for eksempel finner ut at spesialiserte
slaktegrisprodusenter i større grad har tenkt å innstille produksjonen, enn det spesialiserte
smågrisprodusenter har, så kan det gi indikasjoner på at smågrisprodusentene vil kunne få
problemer med å få avsetning for sin smågris.

Tabell 5.1

Form for svineproduksjon. Absolutte tall og prosentvis fordeling

Kombinert svineproduksjon
Spesialisert smågrisproduksjon
Spesialisert slaktegrisproduksjon
Totalt

Antall produsenter

Prosent

152
45
48
245

62
18
20
100

5.2 Planer for smågrisproduksjonen
Sett under ett så oppgir smågrisprodusentene at det i snitt produseres 61 kull. De som har
kombinert svineproduksjon har et snitt på 62 kull, mens spesialiserte smågrisprodusenter har
et snitt på 56 kull. I denne delen vil de som har kombinert svineproduksjon og de som har
spesialisert svineproduksjon bli behandlet under ett. I delkapittel 5.4 er planene til de som
driver kombinert svineproduksjon skilt ut.

0

Språklig presisering:
Spesialiserte smågrisprodusenter er her brnkt om gårdbrnkere som kun har smågrisproduksjon.
Spesialise1te slaktegrisprodusenter er her brnkt om de som kun har slaktegrisproduksjon.
De som har både smågris og slaktegris, er i denne rappo1ten omtalt under betegnelsen "kombinert
svineproduksjon".
'
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Tabell 5.2

Gårdbrukernes produksjonsplaner

Produksjonsplaner- smågrisproduksjon. Prosentvis fordeling
Prosent

Fortsette i samme omfang som i dag
Øke produksjonen
Redusere produksjonen
Avvikle produksjonen
Ikke sikker
Totalt

67
24

2
6
2
101
(N=l97)

Fortsette som i dag
Det store flertallet, 67 prosent, av dagens smågrisprodusenter har planer om å holde fram som
i dag. I snitt produserer denne grnppen 65 kull per år. Med bakgrnnn i de
bakgrnnnsopplysningene en har her, så produserer de spesialiserte smågrisprodusentene noen
flere kull enn de som driver kombinert svineproduksjon, henholdsvis 74 kull mot 63 kull.
Dette går fram av vedlegg 2 i denne rapporten.
Økning
Blant dagens smågrisprodusenter er det 24 prosent (det vil si 47 informanter) som svarer at de
har planer om å øke produksjonen av smågris. Blant disse er det 42 produsenter som har
angitt hvor mange kull de har planer om å øke produksjonen med. De planlegger en temmelig
formidabel økning; i snitt 34, 7 kull. Disse har i utgangspunktet 54,9 kull i dag, noe som vil
innebære en økning på 63 prosent for disse produsentene. Verdt å merke seg her, er at de
spesialiserte smågrisprodusentene som har planer om å øke produksjonen, gjennomgående har
mindre besetninger enn det de med kombinert svineproduksjon har.
Avvikling/reduksjon
I tabell 5 .2 over går det fram at 6 prosent av smågrisprodusentene har planer om å avvikle
produksjonen i løpet av kommende 2 års periode. Disse har gjennomgående mindre
besetninger enn de som fortsetter, og i gjennomsnitt har de som avvikler det siste året
produsert 3 9,3 kull. Det er ytterligere 2 prosent som har planer om å redusere
smågrisproduksjonen. Kun en produsent har angitt hvor mye en vil redusere med (20 kull
færre om 2 år enn i 2000). Her er imidlertid ikke størrelsesforskjellene mellom spesialiserte
smågrisprodusenter og de som har kombinert svineproduksjon så markert som tilfellet var
tidligere i kapitlet.
Produksjon om 2 år
I vedlegg 2 er grnnnlaget for estimeringen presentert nærmere. Det blir her, som for de andre
produksjonene, presentert 2 alternative beregninger. En som tar hensyn til de
strnkturopplysningene vi har (alternativ 1) og en som er strnkturnavhengig (alternativ 2).
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Resultat av alternativ 1 - strukturavhengig
I tabell 5.2, tidligere i kapitlet, går det fram at flertallet av dagens smågrisprodusenter har
planer om å "fortsette i samme omfang som i dag". Samtidig har vi sett at det er langt flere
som har planer om å utvide produksjonen ennå redusere/avvikle smågrisproduksjonen. Med
utgangspunkt i de anslagene produsentene selv har gitt over hvor mange kull de vil produsere
om 2 år sammenlignet med i 2000, går det fram at det vil bli produsert 10 prosent flere kull.
Dette henger ikke minst sammen med at det gjennomgående er de mindre produsentene som
legger ned/reduserer produksjonen, samtidig som de med mellomstor/stor produksjon har
planer om å trappe opp.
Det er imidlertid ingen spesialiserte slaktegrisprodusenter som har planer om å starte opp med
smågrisproduksjon i de to neste årene. Det er heller ingen av de andre gårdbrukerne som er
intervjuet i denne undersøkelsen som har planer om å starte opp med smågrisproduksjon. Det
er imidlertid fem informanter som har planer om å staite med slaktegrisproduksjon. Det
kommer vi tilbake til under delkapittel 5.3.
Resultat av alternativ 2 - strukturuavhengig
Legger en til grunn at de som har planer om slutte med smågrisproduksjon og de som har
planer om å trappe opp produksjonen, har like stor produksjon, vil en i følge dette materialet
kunne forvente at det blir produsert 7 prosent flere kull i 2002 enn i 2000.

5.2.1

Nærmere om hvilke smågrisprodusenter som planlegger hva

Smågrisprodusentene skiller seg i liten grad fra hverandre når vi ser på deres planer for de
neste 2 årene, opp mot den bakgrunnsinformasjonen vi har om de enkelte. Det vil si
variablene geografi, størrelse (både antall kull og antall dekar,), inntektsandel fra gård,
gjeldsbelastning, antall års utdannelse, kjønn og alder synes å ha liten innvirkning. I denne
analysen er det, som i de øvrige kapitlene, valgt å se bort fra dem har svart "ikke sikker".
Videre er de som har svart "redusere" og "avvikle" slått sammen til en kategori.
Det er ikke avdekket klare statistiske sammenhenger i disse testene. Derfor ble det i tillegg
gjennomført tester der de som har svart at de skal "øke produksjonen" har blitt sett opp mot
de øvrige, slik at det er blitt operert med kun to kategorier, uten at det avdekket forhold som
ikke gikk fram av de opprinnelige testene.
På denne bakgrunn er derfor beste bildet en har for framtidig smågrisproduksjon finne i tabell
5 .2, som er vist tidligere i kapitlet.
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5. 3 Slaktegrisproduksjon
Av i alt 245 svineprodusenter i denne undersøkelsen, er det 200 slaktegrisprodusenter. Av
disse har 152 slaktegris i kombinasjon med smågrisproduksjon, og 48 produsenter har
spesialisert slaktegrisproduksjon på gården. I analysen av svarene her, vil
slaktegrisprodusentene som hovedregel bli behandlet under en kategori. Dette fordi det er for
få spesialiserte slaktegrisprodusenter til å kunne splitte de opp etter de ulike
bakgrunnsvariablene. I delkapittel 5 .4 er imidle1iid planene til de som driver kombinert
svineproduksjon skilt ut.
Nå har 146 av de som både har slakte- og smågrisproduksjon og 34 av de spesialise1ie
slaktegrisprodusentene angitt hvor stor produksjon de har. I snitt leverer de som har
kombinert svineproduksjon 546 slaktegris per år. De spesialise1ie slaktegrisprodusentene
leverer i snitt 412 slaktegris per år.

5.3.1 Planer for slaktegrisproduksjonen
I tabellen under går det fram hvilke planer slaktegrisprodusentene har for de neste 2 årene.
Det store fle1tallet - 72 prosent- har planer om å fortsette i samme omfang som i dag. Videre
går det fram at 17 prosent har planer om å øke produksjonen, mens 3 og 4 prosent har planer
om å henholdsvis å redusere og å avvikle kjøttproduksjonen. De som har svaii "ikke sikker"
(5 prosent) er holdt utenfor den videre analysen i dette kapitlet.

Tabell 5.3

Produksjonsplaner- slaktegrisproduksjon. Prosentvis fordeling
Prosent

Fortsette i samme omfang som i dag
Øke produksjonen
Redusere produksjonen
Avvikle produksjonen
Ikke sikker
Totalt

72
17
3
4

5
101
(N=200)

Økning
I tabellen over går det fram at 17 prosent (det vil si 33 slaktegrisprodusenter) har planer om å
øke slaktegrisproduksjonen. Tjueseks av disse slaktegrisprodusentene har antydet hvor stor
denne økningen vil bli, og av disse er det 21 produsenter som har kombine1i smågris- og
slaktegrisproduksjon, og 5 som driver med spesialisert slaktegrisproduksjon. De ser for seg en
betydelig vekst, for sett under ett har disse slaktegrisprodusentene planer om å øke
produksjonen 66 prosent.
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Reduksjon og avvikling
Sammenlignet med hvor mange av slaktegrisprodusentene som har planer om å øke
produksjonen, er det få som har planer om å redusere eller avvikle produksjonen, til sammen
7 prosent (13 produsenter).
Det er 5 produsenter som har svart at de ønsker å redusere produksjonen. I snitt leverte de 412
slaktegris i 2000, og de ser for seg en nedgang på 80 slaktegris. Det vil si en nedgang på 19
prosent for deres vedkommende.
Det er ytterligere 8 produsenter som har planer om å kutte ut slaktegrisproduksjonen i løpet av
de kommende 2 årene. De leverer i snitt 347 slaktegris.

Slaktegrisproduksjon om 2 år
Resultat av alternativ 1 - strukturavhengig
I et forsøk på å estimere slaktegrisproduksjonen om 2 år, har vi lagt til grunn
"forholdstallene" som er presentert tidligere i delkapitlet; hvor mange som vil øke, redusere
og avvikle produksjonen, samt stønelsen på endringene. Det er videre skilt mellom de som
driver med ren slaktegrisproduksjon og de som driver slaktegrisproduksjon i kombinasjon
med smågrisproduksjon. Dette er fordi det er til dels store forskjeller i stønelsen på deres
besetninger. "Ikke sikre" er her da holdt utenfor. Dette er også vist i vedlegg 2. Det er viktig å
huske at dette er grove overslag.
Med utgangspunktet i dette regnestykket, kan man forvente en økning i
slaktegrisproduksjonen på 10 prosent i løpet av kommende 2 års periode.
I tillegg kommer produksjonen til de som starter opp med slaktegrisproduksjon i kommende 2
års periode. I hovedutvalget for denne undersøkelsen er det fem inf01manter som har sart at de
har planer om å starte opp med slaktegrisproduksjon. De har anslått at de i snitt vil starte opp
med 418 slaktegris per år.

Resultat av alternativ 2 - strukturuavhengig
I den alternative beregningen er forutsetningen at alle, uavhengig av om de driver med
spesialisert slaktegrisproduksjon eller kombine1i svineproduksjon, i utgangspunktet har like
stor slaktegrisproduksjon. Med dette utgangspunktet viser estimeringen at en kan forvente at
antall slaktegris vil kunne stige med 7 prosent i kommende 2 års periode.
I tillegg kommer de som starter opp med slaktegrisproduksjon komme. I hovedutvalget er det
5 informanter (0,5 prosent av alle gårdbrukere).
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5.3.2 Nærmere om hvilke slaktegrisprodusenter som gjør hva
Ut i fra slaktegrisprodusentenes svar er det ikke mulig trekke ut signifikante sammenhenger i
dette materialet. Det er riktignok visse tendenser i materialet som kan danne grobunn for
spekulasjon, men uten at vi kan si de tilfredsstiller de laav vi har satt til beregningene. Dette
innebærer at vi finner det mest hensiktsmessig å ikke splitte opp opplysningene for
slaktegrisprodusentene mer enn det som er gjort i delkapittel 5 .3 .1 over.

5.4

Hva planlegger de med kombinertsvineproduksjon?

I tallene som er presentert tidligere i kapitlet, inngår de som har både slaktegris- og
smågrisproduksjon. Det er en viss interesse for å behandle denne gruppen separat. Derfor blir
planene til de med kombinert slaktegrisproduksjon presentert eksplisitt her.

Tabell 5.4

Planene til de som har kombinert svineproduksjon med hensyn til
henholdsvis smågris og slaktegrisproduksjon. Prosent

Fortsette i samme omfang som i dag
Øke produksjonen
Redusere produksjonen
Avvikle produksjonen
Ikke sikker
Totalt

Smågris

Slaktegris

70

74
17

23

1
5
2

3
3
3

101

100

(N=l52)

(N=l52)

Holde fram som i dag
Det store flertallet av de med kombinert svineproduksjon har svart at de kommer til å holde
fram som i dag. I snitt har disse svart at de har 63 kull med smågris per år, og de leverer i snitt
415 slaktegris per år.
Øke produksjonen
Det er i alt 35 produsenter med kombinert svineproduksjon som har svart at de skal øke
smågrisproduksjonen. Tretti av disse har anslått hvor mye de vil øke produksjonen, og de ser
for seg en økning på 35 kull. Det vil innebære en økning for deres vedkommende på 55
prosent.
Videre svarte 26 av de med kombinert svineproduksjon at de hadde planer om å øke
slaktegrisproduksjonen, og 21 av disse har spesifise11 med hvor mye de vil øke. Disse har i
snitt levert 460 slaktegris sist år, og de har anslått at de kommer til å levere 277 flere om 2 år
(i snitt).

Redusere produksjonen
Det er en av de som har kombinert svineproduksjon som har svar at han har planer om å
redusere produksjonen av smågris, men vedkommende har ikke angitt hvor stor reduksjon.
LU-rapport nr. 4 - 2001

Gårdbrnkernes produksjonsplaner

Side 27

Videre har 5 produsenter svart at de har planer om å redusere slaktegrisproduksjonen. Disse
har i snitt levert 412 slaktegris, og de 4 som har angitt hvor mye de vil redusere produksjonen
med, har i gjennomsnitt anslått reduksjonen til 80 slaktegris per år.
Avvikle produksjonen av svin
I tallene som er presentert i tabell 5.4 er det 6 av de med kombinert svineproduksjon som har
sagt at de kommer til å innstille produksjonen av smågris i løpet av kommende 2 års periode.
De har i gjennomsnitt 35 kull. Av disse har 4 planer om å innstille produksjonen av slaktegris
også. De har i gjennomsnitt levert 347 slaktegris. Det er ingen av de som driver med
kombinert svineproduksjon, som har svart at de skal innstille smågrisproduksjonen, for så å
holde fram med slaktegrisproduksjonen.
De med kombinert svinehold sin produksjon om 2 år
Legger en til grunn samme mal som tidligere i kapitlet, for å beregne framtidig
svineproduksjon, får en følgende resultater:
Resultater av alternativ 1 - strukturavhengig
Tar en hensyn til de strukturopplysningene en har om de med kombinert svineproduksjon, så
vil det i følge disse beregningene kunne forvente en vekst på 11 prosent i
smågrisproduksjon en.
Når det gjelder slaktegrisproduksjonen så kan det forventes en vekst på 9 prosent.
Resultater av alternativ 2 - strulduruavhengig
I det strukturuavhengige alternativet, er det beregnet at antall kull vil øke med 9 prosent. Når
det gjelder slaktegris så kommer en her ut med økning på 9 prosent.

5.5 Oppsummering
Det går fram i dette kapitlet at det er grunn til å forvente at svineproduksjonen vil øke i
kommende 2 års periode. Av produsentene svarer 24 prosent at de har planer om å øke
produksjonen av smågris. Sytten prosent har svart at de har planer om å øke produksjonen av
slaktegris. Få har planer om å redusere produksjonen. Seks prosent av smågrisprodusentene
har svart at de vil avvikle denne produksjonen helt, mens 4 prosent av slaktegrisprodusentene
vil avvikle sin produksjon.
Med bakgrunn i de estimatene som er beregnet, er det grunn til å forvente at
smågrisproduksjonen vil stige med 7-10 prosent i løpet av kommende 2 års periode. Når det
gjelder slaktegrisproduksjonen så viser beregningene at den vil kunne stige med 7-10 prosent
i den samme perioden.
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6 Sau
Det er registrert 22.000 bruk med sauebesetninger, det vil si at det var sau på 31 prosent av
alle gårdsbruk i drift (BFJ, 2000). I dette kapitlet er det sauebøndenes planer som er i fokus. I
alt er det svar fra 274 sauebønder som inngår i dette materialet.

6.1 Dagens produksjon av sau
I materialet her er gjennomsnittsbesetningen på 58 vinterf6ra sauer 11 . I tabellen 6.1 under går
det fram ulike sammensetningen av besetningsstørrelsene.
Tabell 6.1

Størrelse på sauebesetningene til de som inngår i denne undersøkelsen
Prosentvis fordeling

Antall vinterfOra sau
1- 19
20-49
50-99
100 eller flere
Sum

Prosent
13
34
37
16
100
(N=274)

Det er disse produsentenes planer som ligger til grunn for den videre analysen. I den grad
størrelse på besetning blir lagt til grunn, vil det her bli nødvendig å operere med to kategorier
for å få store nok kategorier til å kunne foreta de nødvendige beregninger:
•

Inntil 50 sauer

•

50 sauer og flere

Innslaget av "annen produksjon" er også betydelig på de gårdene som har sau.
Kombinasjonen med ku og storfe er utbredt, henholdsvis 31 og 35 prosent svarer at de har
også har den typen produksjon. I dette kapitlet er imidlertid oppmerksomheten rettet mot
hvilke planer de har for saueholdet de neste to årene.

11

I jordbruksstatistikken fra SSB opererer en med "sau over 1 år". I den sammenheng får en fram at
gjennomsnittsbesetningen i 1998 var på 40,2 sauer (SSB, 2000).
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6 .2 Planer for saueholdet
I tabellen urider er saueholdernes planer for de neste 2 år presente1t.

Tabell 6.2

Produksjonsplaner- sau. Prosentvis fordeling
Prosent

Fortsette i samme omfang som i dag

60

Øke produksjonen
Redusere produksjonen
Avvikle produksjonen
Ikke sikker

31
4
2

Totalt

3
100
(N=274)

Det går fram av sauebøndenes svar, at 60 prosent har planer om å f01tsette med samme
omfang som i dag. Disse har en gjennomsnittsbesetning på 63 sauer (altså noe over
gjennomsnittet av alle sett under ett).

Økning
I tabellen 6.2 over går det fram at 31 prosent (84 informanter) av sauebøndene har planer om
å øke produksjonen av sauekjøtt. I svarene er det 74 informanter som har anslått hvor stor
økning de ser for seg, og det er disse vi legger til grunn her. De har i utgangspunktet i snitt
50,5 vinterf6ra sauer. Altså noe mindre enn gjennomsnittsbesetningen her. De har planer om å
øke besetningen med i snitt 34 sauer. Det innebærer en vekst for deres vedkommende på 68
prosent de neste 2 årene.
Reduksjon/avvikling
Nå går det fram i tabell 6.2 over at det få, 4 prosent (12 inf01manter) som har sagt at de har
planer om å redusere sauebesetningen i løpet av kommende 2 års periode. Fire av disse har
oppgitt hvor mye de vil redusere saueholdet med. I snitt har de i dag 76,5 vinterfora sauer;
med andre ord godt over gjennomsnittet. De har planer om å redusere besetningene med i snitt
28 vinterfora sauer.
Videre har 2 prosent (6 informanter) planer om å avvikle saueholdet. De har i dag en
besetning på 78,5 vinterfora sauer i gjennomsnitt.

Saueholdet om 2 år
Vi bruker samme metode for å "estimere" produksjonen om 2 år, som tidligere i rapp01ten.
Det innebærer at det opereres med et strukturavhengig og et strukturuavhengig alternativ. Til
forskjell fra de produksjonene vi har sett på hittil, så er det flere som har planer om å starte
opp med sau. Følgene av deres produksjon er forsøkt spesifise1t. Bakgrunnstallene for
beregningene er vist i vedlegg 2.
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Resultater av alternativ 1 - strukturavhengig
Med bakgrunn i de opplysningene som sauebøndene har gitt, og de forholdstall en kan avlede
av dem, har vi estimert størrelsen på sauebesetningene om 2 år.
Om anslagene til produsentene og de gitte forutsetningene slår til, kan en forvente at antall
vinterforet sau er 13 prosent flere ved utgangen av 2002 enn den var ved inngangen til 2001 . I
tillegg kommer de 10 produsentene som har sagt at de har planer om å starte opp med sau. I
gjennomsnitt vil de starte opp med 42 vinterfora sau. Inkluderer vi deres produksjon vil antall
vinterfora sau stige med ytterligere 3 prosent. Det vil i såfall bety en vekst på 16 prosent.
Resultater av alternativ 2 - strukturuavhengig
Med alternativ beregning, der en ikke tar hensyn til strukturelle forskjeller i næringen, så
kommer en fram til at det vil være 14 prosent flere vinterfora sauer om 2 år enn i dag. Legger
en til de som har f01ialt at de skal staiie opp med sau i kommende 2 års periode, vil en i følge
disse beregningene kunne oppleve at veksten blir på 18 prosent.

6.3 Nærmere om hvilke saueholdere som gjør hva
I kapitlet så langt har vi sett at det er grunn til forvente en reel vekst i sauebesetningene - om
ikke det kommer innlegg og signaler som får bøndene til å endre sine planer. I denne delen
skal vi se nærmere på om det er felles kjennetegn ved disse sauebøndene som får dem til å
agere som de har planer om.

Størrelse
I avsnittet 6.2 over, vedrørende økning, så vi at de større produsentene syntes å være
overrepresentert blant de som har planer om å redusere produksjonen. Dette inntrykket
bekreftes i tabell 6.3, av at de som har inntil 50 sauer, i større grad enn de med flere sauer har
planer om å øke produksjonen.
Tabell 6.3

Planer for saueholdet neste 2 år, sett i forhold til antall vinterfora sauer
(p=0,005). Prosent

Ikke øke
Øke
Totalt

Totalt

Antall vinterfora sauer

Planer

Inntil 50

50 og flere

61

77
23

39
100
(N=l28)

100
(N=l46)

69
31
100
(N=274)

Gjeld
Det er i dette materialet også funnet sammenheng mellom samlet gjeld og planer for framtidig
sauehold. Ved at de som har stor gjeld i langt større grad er tilbøyelige til å svare at de har
planer om å øke produksjonen.
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Tabell 6.4

Gårdbrnkemes produksjonsplaner

Planer for saueholdet neste 2 år, sett i forhold til samlet gjeldsbelastning
(i 1000 !aj for husstanden (p =0,002). Prosent

Planer
Ikke øke
Øke
Totalt

Samlet gjeld
Ingen
88
12
100
(N=34)

<500'
76
24
100
(N=94)

500'-999'
59
41
100
(N=81)

Totalt
l.000' eller mer
57
43
100
(N=44)

69
31
100
(N=253)

Alder
Det er de yngste sauebøndene (de under 40 år) som i størst grad har planer om å øke
produksjonen. Dette går fram av tallene i tabellen under.
Tabell 6.5

Planer for saueholdet neste 2 år, sett i forhold til gårdbrukers alder
(p =0,002). Prosent

Planer
Ikke øke
Øke
Totalt

Under 40 år
57
43
100
(N=99)

Alder
40-49 år
73
27
100
(N=93)

Totalt
50-59 år
80
20
100
(N=81)

69
31
100
(N=273)

Når det gjelder de øvrige bakgrunnsvariablene; bosted, driftsform, inntektsandel fra gård,
utdanning og hovedbrukers kjønn, så er det ikke funnet klare statistiske sammenhenger. I den
grad en legger de bakgrunnskriteriene til grunn, så vil det være mest å hente ved vise til
fordelingen i materialet som helhet, tabell 6.2 tidligere i kapitlet.

6.4 Oppsummering
Når det gjelder sauebøndenes planer, så utmerker de seg ved at en stor andel har planer om å
øke produksjonen i løpet av kommende 2 års periode. Hele 31 prosent har svart det. På den
andre siden er det relativt få- 2 prosent som har planer om å avvikle saueholdet i denne
perioden. Om anslagene dagens sauebønder har gitt stemmer, så vil de komme til å produsere
13-14 prosent mer i 2002 enn det de har gjorde i 2000. Legger en til de som har planer om å
starte opp med sau - kan oppleve at det antall vinterf6ra sau øker med 16-18 prosent i den
neste 2 års perioden.
Til forskjell fra de øvrige produksjonsretningene, så er det de "mellomstore" og ikke de med
størst besetning, som har planer om å trappe opp. I kapitlet har en også sett at de med
betydelig gjeldsbelastning, og de yngre gårdbrukerne er oven-epresentert blant de som har
planer om å øke produksjonen.
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7 Storfekjøttproduksjon
Av de 1000 som ble intervjuet, har 46 prosent svart at de har storfekjøttproduksjon. Det er
125 melkebønder som har svart at de ikke har storfekjøttproduksjon. Dette er kontrolle1i opp
mot data fra Kukontrollen og det er på linje med det de har registrert 12 • Vi tolker det dithen at
de ikke selv f6rer fram kalver fra melkeproduksjonen til storfekjøttproduksjon, men selger
kalver som ikke er tenkt påsatt til melkeproduksjonen. I dette materialet er det videre 91
storfekjøttprodusenter som ikke har melkeproduksjon (kjøper kalver/har ammedyr). Denne
sammensetningen er nærmere presente11 under.

7 .1 Dagens storfekjøttproduksjon
Det er i alt 456 produsenter som har svait at de har storfekjøttproduksjon, og 449 har
spesifisert hvilken type. Det er deres svar som legges til grnnn her.

Tabell 7.1

Type storfekjøttproduksjon. Prosent*
Av disse - andel i prosent

Type storfekjøttproduksjon
Framforing av kalver fra
egen melkekubesetning
Framforing av kalver fra
egen ammekubesetning

Egen
melkekubesetning

78

Egen
ammekubesetning
9

Innkjøp av kalver

Totalt

13

100
(N=364)
36
49
15
100
(N=92)
16
100
Framf6ring av innkjøpte
54
30
kalver
(N=87)
* Det som er uthevet viser hvor stor andel som driver med kun den typen for storfekjøttproduksjon.

I tabellen over går det fram hvilken form for storfekjøttproduksjon de spurte har.
•

I alt er det 78 prosent av de som forer fram kalver fra egen melkekubesetning som bare
har den fo1m for storfekjøttproduksjon

•

Av de som har ammeku har 49 prosent kun det. Altså innebærer det at flertallet av de med
ammeku også har annen storfekjøttproduksjon på gården

•

Av de som kjøper inn kalver er det 30 prosent som utelukkende satser på dette. De øvrige
har også annen storfekjøttproduksjon på gården

Ser en alle under ett, så er det i alt 79 prosent av storfekjøttprodusentene som utelukkende har
en type storfekjøtthold på gården 13 .
I snitt f6res det fram 14,1 kalver til slakt hos storfekjøttprodusentene som inngår i dette
utvalget.
12

I egen kjøring i Kukonh·ollen sine registre, viser det seg at av 20018 besetninger, ble det ikke levert okseslakt
fra 5.544 besetninger i år 2000. Det vil si i 28 prosent av besetningene.
13
Det 355 av de 449 som oppga hvilken form for storfekjøttproduksjon de har, som har en form for
storfekjøttproduksjon.
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7.2 Planer for storfekjøttproduksjonen
I tabellen under går det fram hvilke planer storfekjøttprodusentene har for de neste 2 årene.

Tabell 7.2

Produksjonsplaner- storfelgøtt. Prosentvis fordeling
Prosent

Fortsette i samme omfang som i dag

68

Øke produksjonen
Redusere produksjonen
Avvike produksjonen
Ikke sikker

14
4

Totalt

7
7
100
(N=456)

Holde fram som i dag
Det er i alt 68 prosent av storfekjøttprodusentene som har svart at de har planer om å "holde
fram som i dag". De forer i gjennomsnitt fram 14 kalver til slakt.

Økning
Det er i alt 14 prosent (64 produsenter) som har svart at de har planer om å øke produksjonen
av storfekjøtt de nærmeste 2 årene. De forer i dag fram 13 kalver til slakt. Av disse er det 48
produsenter som har angitt hvor mange de ønsker å fore fram. I snitt har de planer om å øke
produksjonen med 11 kalver.
I tillegg kommer de 11 produsentene som har svart at de har planer om å sta1te opp med
storfekjøttproduksjon (jfr. tabell 2.10 side 8). Av disse har 8 antydet støITelsen på
produksjonen. I snitt ser de for seg å fore fram 14 kalver til slakting hvert år.

Reduksjon og avvikling
I alt 18 av de 19 produsentene som har svart at de har planer om å redusere - men ikke
avvikle- storfekjøttproduksjonen har angitt hvor mange kalver de leverer til slakt per år. De
antyder at de i snitt vil levere 8 færre kalver til slakt om 2 år enn i dag.
I tabellen over går det også fram at 7 prosent har planer om å avvikle storfekjøttproduksjonen.
Om de slutter så vil de i snitt ta med -seg 12 kalver hver ut av storfekjøttproduksjonen.

Produksjon om 2 år
Framtidig storfekjøttproduksjon er estime1t etter de samme prinsipper som er lagt til grunn for
de øvrige produksjonene. Som for sau, er det mange som har sagt at de skal staite opp med
storfekjøttproduksjon, og følgene av deres produksjon er forsøkt spesifise1t. Bakgrunnstallene
for estimatene er presentert i vedlegg 2.
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Resultater av alternativ I - strukturavhengig
•

Med de tall som dagens storfekjøttprodusenter har oppgitt, de forutsetningene og de
forhåndstallene som er oppgitt i kapitlet, kan en forvente at deres storfekjøttproduksjonen
vil stige med 4 prosent de neste 2 årene.

•

I tillegg kommer de som har planer om å starte opp med storfekjøttproduksjon. Inkluderer
en deres inntreden, vil det kunne representere en økning på vel 6 prosent i
storfekjøttproduksjon en.

Resultater av alternativ 2 - strukturuavhengig
•

Dagens storfekjøttprodusenter, vil ut fra denne strukturuavhengige beregningen, f6re fram
2 prosent flere kalver enn det de allerede gjør i dag.

•

Forutsetter en i tillegg at de som har planer om å starte opp med storfekjøttproduksjon
faktisk gjør det, kan en forvente at det blir foret fram 5 prosent flere kalver enn i dag.

7.3 Nærmere om hvilke storfekjøttprodusenter som
planlegger hva
Tema for denne delen er å se etter likheter mellom hvilke storfekjøttprodusenter som velger å
fortsette, redusere eller avvikle driften. Vi har her valgt å holde de som har svart "ikke sikker"
utenfor beregningene. Videre inngår de som har svart "redusere" og "avvikle" i samme
kategori. Dette for å sikre flere observasjoner i hver kategori.
Ulike typer storfekjøttproduksjon
Tidligere i kapitlet er det skilt mellom produsenter som forer fram kalver fra egen
melkekubesetning, egen ammekubesetning og innkjøpte kalver. Av tabellen under går det
fram at det er først og fremst blant de som ikke har melkekubesetning som har planer om å
trappe ned på produksjonen. Vi ser imidlertid at andelen som har planer om å øke
produksjonen er like stor blant de to grupperingene.
Tabell 7.3

Planer for framtidig stmfekjøttproduksjon; s/dlt mellom de som har egne
melkekubesetninger og de som ikke har det (p=0,000). Prosent

Fotisette i samme omfang som i dag
Øke produksjonen
Redusere/avvikle produksjonen
Totalt

Framforing fra egen
melkekubesetning

Ikke framforing fra egen
melkekubesetning

Totalt

77
15

60
16
23

73
15
12
100
(N=424)

9
101
(N=338)

99
(N=86)

LU-rapport nr. 4 - 2001

Side 36

Gårdbrnkemes produksjonsplaner

Kjønn og alder
I svarene fra dagens storfekjøttprodusenter kan det se ut som om de kvinnelige og de yngre
gårdbrukerne er noe mer optimistiske til framtida enn sine kolleger. Dette med bakgrunn i at
de i noe større grad enn sine kolleger har svart at de har planer om å øke produksjonen.
Tabell 7.4

Planer for framtidig st01felqøttproduksjon ut ji-a gårdbrukers lqønn
(p=0,045) . Prosent
Menn

Kvinner

Totalt

74
14
12

65
27

73
15
12
100
(N=424)

Fortsette i samme omfang som i dag
Øke produksjonen
Redusere/avvikle produksjonen
Totalt

8
100
(N=48)

100
(N=376)

I tabellen over ser vi at de få kvinnelige gårdbrukerne i noe støITe grad har svait at de har
planer om å øke produksjonen av storfekjøtt de nærmeste 2 årene. Andelen som har planer om
å avvikle/redusere er også noe mindre blant kvinnene (men her det snakk om få svar - kun
svar fra 4 kvinner ligger til grnnn for andelen på 8 prosent).
Tabell 7.5

Planer for framtidig st01felqøttproduksjon ut fra gårdbrukers alder
(p=0,033). Prosent
Under 40 år

Fortsette i samme omfang som i dag
Øke produksjonen
Redusere/avvikle produksjonen
Totalt

65
22
13
100
(N=l49)

40-49 år

50-59 år

Totalt

80
11
9
100
(N=l58)

74

73

13
13
100
(N=l 17)

15
12
100
(N=424)

De under 40 år skiller seg ut, ved at flere av disse svarer at de har tenkt å øke produksjon av
storfekjøtt.
Inntektsandel fra gård
Tabell 7.6

Planer for framtidig storfelqøttproduksjon ut fi'a inntektsandel fra gård
(p=0,021) . Prosent
.Under25 %

25-49 %

50-74 %

75-100%

Totalt

Fmisette i samme omfang som i dag
Øke produksjonen

62
15

72
19

23
100

80
10
10

73

Redusere/avvikle produksjonen
Totalt

65
21
14
100

(N=53)

(N=66)

9
100
(N=128)

100
(N=163)

15
12
100
(N=410)

Tendensen i tabellen over er ikke helt entydig, men det kan se ut som om de som henter minst
andel av sin inntekt fra gården, i noe større grad har planer om å redusere/avvikle
produksjonen enn de øvrige.
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For de øvrige bakgrunnsvariablene som er benyttet i analysen; støn-else (areal og antall
kalver), geografi, driftsform, gjeldssituasjon og utdanning er det ikke funnet signifikante
sammenhenger.

7.4

Oppsummering

I dette kapitlet har en sett noe nærmere på strukturen i storfekjøttproduksjonen. Det går fram
at en relativt stor andel (en av fire) av melkebøndene ikke forer fram oksekalvene selv.
For de neste 2 årene er det en relativt stor andel som har planer om å avvikle
storfekjøttproduksjonen; 7 prosent av bøndene har svart de vil avvikle. Videre går det fram at
14 prosent har svart at de har planer om å utvide produksjonen. I estimatene på framtidig
produksjon, opereres det med en økning i samlet produksjon på 5-6 prosent, om en der
inkluderer at de som har planer om å starte opp faktisk gjør det. Holder man disse utenfor,
tyder estimatene i dette kapitlet at økningen vil bli på 2-4 prosent i antall framforte kalver.
I kapitlet gå det fram at andelen som har planer om å trappe ned storfekjøttproduksjonen er
størst blant de som ikke har egen melkekubesetning.
I kapitlet går det også fram at kvinnelige brukere, de yngre brukerne og de som henter mer
enn 25 prosent av inntektene fra gårdsdriften i noe mindre grad enn i de øvrige har planer om
å redusere produksjonen av storfekjøtt de kommende 2 årene.
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8 Korn
I denne undersøkelsen, er det 28 prosent av de spurte som oppgir at de driver med
kornproduksjon.

8.1 Dagens produksjon av korn
Tabell 8.1
Dekar
50-99
100-199
200-299
300 og mer
Totalt

Offentlig statistikk*
Antall
5224
6139

Prosent
31
36

2786
2774

16
16

16923

99

Undersøkelsen
Prosent
15
28
23
33
99
(N=283)

Resultatkontrollen for jordbruket 2000. Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ)

Det som går fram i tabellen over er at det gjennomgående er de noe større kornprodusentene
som er representert i dette materialet. Det innebærer at om en finner at stølTelse er en viktig
faktor for hvilke planer som legges, så vil en måtte ta hensyn til at de større driftsenhetene er
noe ovelTepresentert i dette materialet.
I tabellen under ser en strukturen i hvor stort areal som gårdbrukerne har svart brukes til
kornproduksjon i dag. I gjennomsnitt har disse kornbøndene 174 dekar med kom.
Tabell 8.2
Dekar
1-49
50-99
100-199
200-399
400Totalt

Størrelse på dagens kornarealet til utvalget i arealkategorier.
Prosentvis fordeling
Undersøkelsen
Prosent
23
14
30
24
9
100
(N=283)

LV-rapport nr. 4 - 2001

Side 40

Gårdbrukernes produksjonsplaner

8.2 Planer for kornproduksjonen
Med planer for kornproduksjonen siktes det til "planer de har for de kommende 2 år".

Tabell 8.3

Produksjonsplanene til dagens kornprodusenter.
Prosentvis fordeling
Prosent

Fo11sette i samme omfang som i dag
Øke produksjonen
Redusere produksjonen
Avvike produksjonen

77
7
6
4

Ikke sikker
Totalt

99

5
(N=283)

Fortsette i samme omfang som i dag
Nå har 77 prosent, 218 kornprodusenter, svaii at de skal "fo1isette i samme omfang som i
dag". I gjennomsnitt disponerer de gårder på 266 dekar, og de har kom på 177 dekar av dette
arealet.
Øke
I dette materialet er det 21 produsenter som har svart at de har planer om å øke

kornproduksjonen de kommende 2 årene. De driver i gjennomsnitt større gårder enn sine
øvrige kollegaer og gjennomsnittsenheten er på 343 dekar. Nå har 19 av disse angitt hvor st01i
areal de vil bruke til kornproduksjon om 2 år. I snitt vil de komme til å ha 310 dekar med kom
mot 278 dekar i dag. En økning på vel 30 dekar.
Produsentene ble videre spurt om hvordan de har planer om å øke kornproduksjonen på
gården. Av tabellen under ser vi at "omdisponere eksisterende areal", samt å leie ytterligere
dyrket areal er de to måtene produsentene planlegger for å øke produksjonen på.

Tabell 8.4

Strategi for å øke kornproduksjonen. Absolutte tall
Antall

Leie mer dyrket areal
Omdisponere eksisterende areal
Stø!1'e produksjon på samme areal
Dyrke opp nytt areal

12
5
2

Ikke sikker
Totalt
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Redusere
Det er 18 produsenter som har svart at de har planer om å redusere produksjonen av kom i
den kommende 2 års perioden. De disponerer i snitt gårder på 264 dekar, og de har i
gjennomsnitt 105 dekar med kom. Det er 2 som ikke har angitt hvor stor kornproduksjon de
ser for seg de neste 2 årene, og de som har svart, vil redusere kornarealet fra 115 til 92 dekar.
Nå ble de kornbøndene som svarte at de hadde planer om å redusere kornproduksjon bedt om
å spesifisere på hvilken måte. Av tabellen under går det fram at 11 (av 18) har planer om å
produsere andre vekster på det frigjorte arealet.
Tabell 8.5

Strategi for å redusere kornproduksjonen. Absolutte tall
Antall

Produsere mer av andre vekster enn kom
Leie mindre areal

10
2
1

Produsere mer av annet og å leie mindre
Leie ut areal til annen bruker

2
1
2

Produsere mindre på samme areal
Ikke sikker

0
18

Brakklegge areal
Totalt

Avvikle
I alt 4 prosent (12 informanter) har konkrete planer om å legge ned kornproduksjonen i løpet
av kommende 2 års periode. De har gjennomgående mindre gårder enn de som velger å
fmisette med kom - 154 dekar disponerer de i snitt, og de har kom på 108 dekar av disse i
dag.
De som har planer om slutte med kom, ble videre bedt om å fortelle hva de har planer om å
bruke det frigjorte arealet til. Det er 2 av 12 produsenter som har svart at de vil legge arealet
brakk. De øvrige fmieller at de jorda vil bli benyttet. Deres svar er summert opp i tabellen
under.
Tabell 8.6

Arealanvendelse etter avvikling av kornproduksjon. Absolutte tall
Antall

Leie ut areal til annen bruker

6

Produsere mer av andre vekster enn korn
Brakklegge areal
Totalt

2

4

12

Produksjon om 2 år
Med bakgrunn i opplysningene som er presentert i dette kapitlet har en mulighet til å beregne
hvor stort areal vårt utvalg vil ha kom på om 2 år. Som tidligere i rapporten har vi valgt å
estimere framtidig produksjon med bakgrunn i to alternativer:
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Der en legger til grunn "det en vet" om de som har ulike planer. En tar med andre ord
hensyn til de forholdstall som er presente1i i kapitlet.

•

En tar høyde for at utviklingen er strukturuavhengig. I praksis innebærer det at en ikke
legger til grunn alle forholdstall som er presentert over, men legger til grunn en antakelse
om at den som utvider og den som avvikler i utgangspunktet har like stmi kornareal som
de øvrige.

Resultater av alternativ 1 - strukturavhengig
I alternativet der en tar hensyn til de strukturopplysningene en har om de ulike
kornprodusentene, kommer en fram til at kornarealet vil bli reduse1i med 2 prosent i løpet av
kommende 2 års periode.
Resultater av alternativ 2 -strukturuavhengig
I det alternativet der en legger til grunn at de som trapper opp kornproduksjonen og der de
som reduserer produksjonen, har like stort kornareal i utgangspunktet, kommer en fram til at
det vil bli en reduksjon på vel 1 prosent i den kommende 2 års periode.
Innledningsvis i denne rappmien har vi sett at 74 av 1000 produsenter har svart at de har
planer om å starte opp med en "ny produksjon". Det er kun 2 av disse som har svaii at de har
planer om å starte opp med kom, og en av de igjen har svaii at det vil bli dyrket 50 dekar med
kom. Disse er holdt utenfor estimatene for kornproduksjonen.

8.2 Nærmere om hvilke kornprodusenter som planlegger hva
Det er få klare sikre statistiske sammenhenger mellom hvilken strategi kornprodusentene har
og felles kjennetegn knyttet til bakgrunnsinformasjonen som det er testet for her. Ikke minst
er det verdt å merke seg at det i denne undersøkelsen ikke er grunnlag for å hevde at
kornprodusentene på flatbygdene har andre planer enn sine kolleger i andre deler av landet.
Av de som har tatt stilling til spørsmålet vedrørende planer for kornproduksjonen har 81
prosent av produsentene svart at de har planer om å fortsette som i dag og 8 prosent har planer
om å øke produksjonen.
Elleve prosent har svart at de har planer om å redusere eller avvikle produksjonen i løpet av
kommende 2 års periode 14 .

14

I dette delkapitlet (8.3) er de som har svart "ikke sikker" holdt utenfor. Videre er de som har svart "redusere"
og de som har svait "avvikle" slått sammen i en kategori. Dette for å få flere observasjoner i hver kategori.
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Kornareal
Det er de større kornprodusentene - her definert med at de har kom på 200 dekar eller mer som i størst grad har planer om å øke produksjonen. Dette er vist i tabell 8.7 under.
Tabell 8. 7

Planer for kornproduksjonen de neste 2 år sett i forhold til
disponert kornareal (p=0,011). Prosent
1-199 dekar

200 eller flere dekar

Totalt

81
5
14
100
(N=l79)

81
13
6
100
(N=90)

81
8
11
100
(N=269)

Fortsette som i dag
Øke
Redusere/avvikle
Totalt

Alder
Det er de yngste, de under 40 år, som skiller seg ut ved at langt fælTe her har svait at de har
planer om å "fortsette som i dag". Relativt flere har svart at de har planer om å øke
kornproduksjonen. Tilsvarende er det også relativt flere blant disse som har planer om å
redusere eller avvikle. Forskjellene er signifikante, men vi har få observasjoner i gruppen
under 40 år.
Tabell 8.8

Planer for kornproduksjonen de neste 2 år sett i forhold til gårdbrukers
alder (p=0,003) *·Prosent

Fortsette som i dag
Øke
Redusere/avvikle
Totalt

Under 40 år

40-49 år

50-59 år

Totalt

63
17.

87
5
9
101
(N=l04)

86
6
9
101
(N=l05)

81
8
11
100
(N=269)

20
100
(N=60)

I 1 celle er det for få forventede observasjoner mindre enn 5 (4,68). Dette innebærer at testen ikke tilfredsstiller
helt de krav som settes til beregningene.

Når det gjelder de øvrige bakgrnnnsvariablene; geografisk tilhørighet, driftsform,
inntektsandel fra gård, gjeldsbelastning, utdanning og kjønn, så er det ingen signifikante
statistiske sammenhenger. Det innebærer at fordelingen presentert i tabell 8.3 tidligere i
kapitlet, og som viser totalfordelingen i materialet, er den vi her bør forholde oss til.

8.3 Oppsummering
I dette kapitlet går det fram at 77 prosent av kornbøndene har planer om å "fortsette i samme
omfang som i dag", og 7 prosent har svart at de har planer om å øke produksjonen. Seks
prosent svarte at de vil redusere, mens 4 prosent har svart at de har planer om å avvikle
kornproduksjonen i løpet av kommende 2 års periode. Fem prosent har svait at de ikke er
sikre med hensyn til framtidig kornproduksjon.
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Det er funnet få statistiske sammenhenger mellom planer for kornproduksjonen, og den
bakgmnnsinf01masjonen en har om produsentene. Det er imidlertid avdekket en sammenheng
mellom de som disponerer et stort kornareal, også er de som er mest tilbøyelige til å ønske å
øke kornarealet. I tillegg har en opplysninger som tyder på at de yngre (de under 40 år) i noe
mindre grad enn de øvrige har planer om å "fortsette i samme omfang som i dag".
Om produsentenes planer blir en realitet, så tyder estimatene i dette kapitlet på at det samlete
kornarealet vil bli redusert med 1-2 prosent i den kommende 2 års perioden.
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9 Endringer på tvers av enkeltproduksjonene
Dagens produsenter, uavhengig av produksjon, står overfor mange felles utfordringer. Skal
det investeres? Skal en endre produksjonsform? Hvorvidt bør en gå inn i samdrift eller annen
form for felles tiltak? Det er denne typen problemstillinger som ligger i te1men "endringer på
tvers av enkeltproduksjonene". Blikket løftes dermed litt opp fra de enkelte produksjonene.
Tidligere i rapporten har oppmerksomheten i stor grad væ1t rettet mot de enkelte
produksjonsretningene, og det har blitt fokuse1t på ulike strategier produsentene har for hver
enkelt produksjon. I denne delen vil det, der det er naturlig, bli forsøkt å se ulike
produksjonsretninger i forhold til hverandre. Vi gjør dette ved kort å gå inn på hvilke planer
de har med hensyn til de enkelte fellesspørsmålene og i den grad det er grnpperinger av
gårdbrnkeme som skiller seg ut, vil det bli presente1t eksplisitt.

9 .1 Investeringer
Hvorvidt det allerede er investert eller man har planer om å investere i produksjonsapparatet,
kan være et godt mål på hvilke planer gårdbrnkeren har for framtiden.

9 .1.1

Investeringer de siste 2 år

Av i alt 1000 gårdbrnkere, så er det 5 3 5 informanter som har svait at de har gj ennomfø1t
investeringer i produksjonsapparatet de siste 2 årene. Ser vi nærmere på type investering som
er gjennomført, så er det først og fremst i husdyrrom/f6rlager og maskiner det er foretatt
investeringer. Dette henger trolig sammen med innføringen av nye husdyrforskrifter.

Tabell 9.1

Type investeringer gjennomført siste 2 år. Andel prosent av
produsentene som har gjennomført den typen investeringer. (N=535)

Type investering
Nybygg/restaurering av husdyrrom/forlager
Nybygg/restaurering av komlager/-tørke
Bytte av traktor
Investering i maskiner
Annet

Prosent

46
9

25
46
10

I alt har 506 produsenter anslått hvor mye de har investert i produksjonsapparatet i den siste 2
års perioden, og i gjennomsnitt er det blitt investe1t 553.000 kroner. Høyeste registrerte verdi
er 6,5 millioner kroner, og 11 prosent har svait at de har gjennomfø1t investeringer i
produksjonsapparatet på 1 million kroner eller mer. Dette forklarer også den høye
gjennomsnittsverdien. Det kan nevnes her at medianverdien er på 100.000 kroner. Det
forteller oss at det er like mange som har investert under 100.000 kroner som over 100.000
kroner i produksjonsapparatet den siste 2 års perioden. Under ser vi investe1t beløp fordelt i
fire størrelseskategorier.
LU-rapport nr. 4 - 2001

Side 46

Gårdbrnkemes produksjonsplaner

500 000 og mer
27 %

Inntil 100 000

17 %

32 %

Figur 9.1

Investert beløp (i kr) i produksjonsapparat de siste 2 år (N=506)

Produksjonsretning
Vi har sett at 54 prosent har investert i produksjonsapparatet i løpet av siste 2 års periode. Når
det gjelder forskjeller mellom de enkelte produksjonsretningene, så er det særlig tre
produksjoner som utmerker seg fra gjennomsnittet:
1. Svin. I utvalget av svineprodusenter er det 73 prosent som har svart at de har foretatt
investeringer i løpet av siste 2 års periode. Dette henger trolig sammen med ombygging
som følge av innføring av de nye forskriftene for svinehold.
2. Storfekjøtt. Disse skiller seg signifikant fra de øvrige i utvalget, ved at 57 prosent har
oppgitt at de har foretatt investeringer i løpet av siste 2 års periode.
3. Geit. Det er færre geitebønder enn øvrige produsenter som har investe1i den siste 2 års
perioden. 43 prosent sier at de har gjort det 15 •
Når det gjelder ku-, saue- og kornbøndene så skiller de seg ikke signifikant fra de øvrige
produsentene. Det er med andre ord ikke grnnn for å hevde at de skiller seg fra
gjennomsnittet, og vi har tidligere sett at 54 prosent har investert i produksjonsapparatet den
siste 2 års perioden.

Areal
I svarene fra gårdbrukerne går det fram at det er en signifikant sammenheng mellom hvor
stort areal de disponerer og i hvilken grad de har investert i produksjonsapparatet. Jo større
areal desto større sannsynlighet er det for at en har foretatt investeringer i
produksjonsapparatet.

15

Her er de geitebøndene som er født før 1940 og har mindre enn 50 dekar holdt utenfor. Om en inkluderer
disse, er tilsvarende andel som har investert nede i 40 prosent.
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Gjennomført investeringer siste 2 år, sett på bakgrunn av disponert
areal (p=0,000). Prosent

Areal i antall dekar

50-99 (N=207)
100-199 (N=380)
200-299 (N=245)
300 og mer (N=l68)
Totalt (N=lOOO)

Gjennomført investeringer
Ja
"N'ei
55
51
44
31
47

45
49
56
69
54

Totalt
100
100
100
100
101

Økonomiske kjennetegn
Sammenhengen mellom hvorvidt det er investert og gjeldsbelastning er tydelig: I dette

materialet er det 67 prosent av de som har I million eller mer i gjeld, som har investert i
produksjonsapparatet i løpet av de siste 2 år. Derimot er det ikke like entydig sammenheng
mellom hvor stor andel av deres inntekt som kommer fra gårdsdriften og om det er
gjennomført investeringer. I tabellen under går det fram at de som henter 50-74 prosent av
inntekten fra gården, i noe større grad enn de øvrige gårdbrnkeme, har foretatt investeringer i
produksjonsapparatet i den siste 2 års perioden.
Tabell 9.3

Gjennomført investeringer siste 2 år, sett på bakgrunn av inntektsandel
fra gård (p=0,017). Prosent

Inntektsandel fra gård

Under 25 % (N=229)
25 %-49 % (N=l 73)
50 %-74 % (N=245)
75 % eller mer (N=281)
Totalt (N=928)

Gjennomført investeringer
Ja
"N'ei
50
47
62
55
54

50
53
38
45
46

Totalt
100
100
100
100
100

Alder
I dette materialet er det ikke grnnnlag for å hevde at verken kjønn, bosted eller utdannelse har
noe å si for hvorvidt det er gjennomført investeringer. Det er imidlertid slik at de yngre
gårdbrnkeme i noe større grad enn sine eldre yrkesfeller har gjennomført investeringer i den

siste 2 års perioden. Dette går også fram av tabellen under.
Tabell 9.4

Gjennomført investeringer siste 2 år, sett på bakgrunn av gårdbrukernes alder
(p=0,000). Prosent

Alder

Under 40 år (N=299)
40-49 år (N=378)
50-59 år (N=321)
Totalt (N=998)

Gjennornfø1i investeringer
Ja
"N'ei
65
49
49
54

35
51
51
46

Totalt
100
100
100
100
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9.1.3 Planlagte investeringer de neste 2 år
Med bakgrum1 i hva som er avdekket i foITige delkapittel, kan det være naturlig å stille
spørsmål om det nå er andre gårdbrukere enn svine- og storfekjøttprodusentene sin tur til å
investere. Først skal vi imidlertid se i hvilken grad gårdbrukerne som sådan har planer om å
foreta investeringer i neste 2 års periode.
Blant bøndene som er spurt i denne undersøkelsen, svarer 32 prosent (318 informanter) at de
går med konkrete investeringsplaner for kommende 2 års periode. I tillegg er 7 prosent av
produsentene usikre. Dette er med andre ord langt fæITe enn de som har investert siste 2 års
periode. I neste tabell går det fram at det er husdyITom og forlager som flest skal rette
investeringene mot.

Tabell 9.5

Type investeringer som er planlagt gjennomført i den
kommende 2 års perioden. Andel prosent av som planleggere
gjennomføre den typen investeringer. (N=318)

Type investering

Prosent

Nybygg/restaurering av husdyrrom/forlager
Investering i maskiner

56
23

Bytte av traktor
Nybygg/restaurering av kornlager/-tørke

9
6
18

Annet

I snitt anslår de som har planer om å investere, at deres investeringer vil komme på 362 .000
kroner 16 • I figuren under går det fram at relativt mange, 14, har planer om å investere for
500.000 eller mer. Av disse er det 8 prosent som har svait at de har planer om å investere for
I .million eller mer. Dette er relativt sammenfallende med hva som også var tilfellet i den siste
2 års perioden.

500 000 og mer
25%

200-499 000
31 %

Figur 9.2

Under 100 000
23%

21 %

Anslått investeringsbeløp (i kr) i produksjonsapparat
de neste 2 år (N=264)

16

Det er i alt 264 av 318 som har anslått hvor mye de vil investere. Det er deres anslag som er lagt til grunn her.
Registrert medianverdi er her 200.000 kroner. Det innebærer at det er like mange som har svart at de har planer
om å investere for under 200.000 kroner som for over 200.000 kroner.
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Produksjonsretning
I avsnittet om investeringer siste 2 år, gikk det fram at en støn-e andel av svinebøndene hadde
gjennomfø1i investeringer enn for eksempel melkebøndene. Når en ser to år fram i tid, er dette
bildet noe endret.
•

Av melkebøndene har 35 prosent konkrete planer om å investere i produksjonsapparatet

•

Av storfekjøttprodusentene er det 36 prosent som har planer om å investere i
produksjonsapparatet i den kommende 2 års perioden 17

•

Det relativt få geitebønder - 31 prosent - som har planer om å investere den kommende 2
års perioden. Dette er spesielt interessant med hensyn til at de også i mindre grad enn de
øvrige produsentene hadde investe1i i siste 2 års periode

18

•

Blant svinebøndene er det 34 prosent som har svart at de går med investeringsplaner

•

Blant sauebøndene er det 32 prosent som har svart at de har planer om å investere i
kommende 2 års periode

•

Av kornbøndene som har besvart spørsmålet, er det 29 prosent som har svart at de har
planer om å investere

Areal
I tabellen under er det vist at det er en sammenheng mellom hvor stmi areal en disponerer og
tilbøyeligheten til å investere. Jo støn-e areal en disponerer desto større er også
sannsynligheten til at en har planer om å investere.
Tabell 9.6

Planer om å investere, sett i forhold til hvor stort areal som disponeres
(p=0,006). Prosent

Areal (dekar)
Ja
50-99 (N=207)
100-199 (N=380)
200-299 (N=245)
300 og mer (N=168)
Totalt (N=lOOO)

26
31
31
41
32

Planer om å investere
Nei
Ikke sikker
70
63
60
50
62

4
6
8
9
7

Totalt
100
100
99
100
101

17

Dette er en signifikant sammenheng
Her er de geitebøndene som er født før 1940 og har mindre enn 50 dekar holdt utenfor. Om en inkluderer
disse, er tilsvarende andel som har investe1t nede i 28 prosent.
18
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Investert siste 2 års periode
Det er slik at de som har investert i løpet av siste 2 års periode også i støne grad enn de som
ikke har gjort det, har planer om å investere i kommende 2 års periode. Dette går fram av
tabellen under.
Tabell 9.7

Planer om å investere i løpet av kommende 2 års periode, sett på
bakgrunn av hvorvidt det er investert i siste 2 års periode (p=0,000).
Prosent

Investert siste 2 års periode
Ja

Planer om å investere
Nei
Ikke sikker
54
70
62

39
24
32

Ja (N=535)
Nei (N=465)
Totalt (N=lOOO)

7
6
7

· Totalt
100
100
101

Økonomiske kjennetegn
I svarene fra produsentene går det fram at det er de som har gjeld som i størst grad har planer
om å investere. Det er 10 prosent flere av de som har 1 million kroner eller mer i gjeld, enn
blant de med inntil 500.000 kroner i gjeld som har bekreftet at de går med investeringsplaner.
Tabell 9.8

Planer om å investere, sett i forhold til hvor stor samlet gjeld husstanden har
(p=0,026) . Prosent

Samlet gjeld
Ja

Ingen gjeld (N=91)
Mindre enn 500.000 (N=312)
500.000-1.000.000 (N=298)
1.000.000 eller mer (N=2 l 8)
Totalt (N=919)

26
29
35
39
33

Planer om å investere
Nei
Ikke sikker
71
66
59
53
61

2
5
6
8
6

Totalt
99
100
100
100
100

De som går med investeringsplaner henter imidlertid betydelige inntekter utenfor næringen.
Dette går fram i neste tabell.
Tabell 9.9

Planer om å investere i løpet av kommende 2 års periode,
sett på bakgrunn av inntektsandel fra gård (p =0, 04 5). Prosent

Inntektsandel fra gård
Ja

Under 25 %(N=229)
25 %-49 % (N=l 73)
50 %-74 % (N=245)
75 % eller mer (N=281)
Totalt (N=928)
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38
31
32
32

Planer om å investere
Nei
Ikke sikker
69
54
62
59
61

3
8
7
9
7

Totalt
100
100
100
100
100
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Alder
Det er ikke mulig å hevde at hovedbrukers kjønn, bosted og utdanning gir preferanser i en
eller annen retning for å investere i kommende 2 års periode. Derimot er hovedbrukers alder
her sentral. Som vist i neste tabell, så er det ikke ove1Taskende de yngste som i størst grad har
planer om å investere.

Tabell 9.10

Planer om å investere i løpet av kommende 2 års periode, sett på
bakgrunn av gårdbrukernes alder {p=0,000). Prosent

Alder

Ja
Under 40 år (N=299)
40-49 år (N=378)
50-59 år (N=321)
Totalt (N=998)

Planer om å investere
Nei
Ikke sikker

44
31
21
32

48
72

8
5
7

62

7

63

Totalt

100
99
100
101

9.2 Driftsform
I Stortingsmelding nr. 19 (1999-2000) er det et uttrykt mål om at 10 prosent av landets gårder,
i løpet av en 10 års periode skal ha økologisk drift. Spørsmålet da, er hvor langt næringen har
kommet for å innfri den forventningen.
I kapittel 2- der bakgrunnsvariablene brukt i analysen er presente1i, går det fram at 3 prosent
allerede driver økologisk og en prosent "er under omlegging". Ytterligere 2 prosent har planer
om å legge om.
I og med at det er så få som driver eller har planer om økologisk drift, så er det vanskelig ut
fra dette materialet å hevde at enkelte produsentgrupperinger har, eller er i ferd med å legge
om til økologisk drift. Imidle1iid er det ett unntak en kan merke seg, og det er geitebøndene. I
alt svarer 5 prosent av geitebøndene at de driver økologisk. Ytterligere 6 prosent svarer at de
har planlegger å legge om til økologisk drift i løpet av kommende 2 års periode

19

.

Det som en med grunnlag i dette materialet kan hevde, er at 3 prosent driver økologisk, og
hvis de som har planer om å legge om til økologisk faktisk gjør det, så fordobles denne
andelen i løpet av kommende 2 års periode.

19

Her er de geitebøndene som er født før 1940 og har mindre enn 50 dekar holdt utenfor. Om en inkluderer disse
er tilsvarende andel som har lagt om til økologisk 6 prosent og 4 prosent som har planer om å legge om.
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9.3 Lokal foredling
Interessen for og planer vedrørende lokal foredling av mat, er et tema som opptar stadig flere.
I denne undersøkelsen er det stilt to spørsmål for å avdekke utbredelsen av lokal foredling og
interessen for eventuelt å staiie opp med lokal foredling av mat.
Det er 5 prosent av de 1000 spurte som svarer at de driver med lokal foredling av mat for salg.
Ytterligere 3 prosent svarer at de har planer om å starte opp med lokal foredling av mat for
salg. Tre prosent har sva1i at de er usikre på om de har.planer om å begynne med lokal
foredling av mat.
Av enkeltprodusenter er det geitebøndene som utmerker seg. Hele 13 prosent oppgir her at de
driver lokal foredling av matvarer for salg. Ytterligere 7 prosent av geitebøndene har konkrete
planer om å starte opp med lokal foredling av mat. Utover dem er det ingen enkeltgmpper av
produsenter som utmerker seg.

9.4

Reduserer eller avvikler produksjonen-hva gjør de så?

I rapporten har oppmerksomheten vært rettet mot utviklingen i de ulike produksjoner. En har
sett nærmere på hvilke planer de har med hensyn til å holde fram som i dag, trappe opp,
redusere eller avvikle produksjonen. I denne delen ser en litt nærmere på de som har svart at
de har planer om å redusere eller avvikle en eller flere produksjoner.
I vedlegg 3, bak i rapporten, er det satt opp en oversikt der det er tatt utgangspunkt i de som
har svart at de har planer om å redusere eller avvikle en eller flere produksjoner. Tabellen der
er ment å gi en oversikt over hvor eventuelt frigjorte ressurser blir kanalisert. Det er gjort
gjennom å fokusere på de områdene de har planer om å trappe opp på. Det underliggende her
er imidlertid at mange av de som trapper ned på en produksjon i realiteten ikke trapper opp i
en annen. En er med andre ord i en avviklingssituasjon når det gjelder gårdsdriften. Dette
fanges imidlertid ikke godt opp i tabellen i vedlegget. Her nøyer vi oss med å fokusere på i
hvilke produksjoner de som reduserer/avvikle eventuelt satser i stedet. For flere detaljer viser
vi til vedlegg 3.
• Melkeproduksjon ku
Det er i alt 21 produsenter i denne undersøkelsen, som har svart at de har planer om å
redusere/innstille/avvikle melkeproduksjonen . Av disse går det fram at 1 har planer om å øke
storfekjøttproduksjonen og 4 har svart at de har planer om å øke produksjonen av sau. I tillegg
har 2 produsenter svart at de skal starte opp med en ny form for produksjon.
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Geit

I utvalget av geitebønder er det i alt 21 produsenter som har svaii at de har planer om å

redusere/innstille/avvikle geitemelkproduksjonen. Av disse er det 2 produsenter som svarer at
de har planer om å øke produksjonen av sau. I tillegg har en svaii at en skal øke produksjonen
av gras. Tre har svart at en skal starte opp med annen form for produksjon.
•

Svin
Smågris

I utvalget blant de som har smågrisproduksjon, har 14 produsenter svart at de har planer om å

innstille eller redusere produksjonen noe. Av disse har 2 produsenter svaii at de skal øke
produksjonen av slaktegris. En har svart at hvis muligheten byr seg, så vil han kjøpe mer
melkekvote. Videre er det en har svart at en ønsker å øke produksjonen av storfekjøtt. I tillegg
har en svart at en kunne tenke seg å øke antall sau, og en har planer om starte opp med
storfekjøttproduksjon.
Slaktegris
I utvalget av svineprodusenter er det 13 produsenter som har svaii at en har planer om å

redusere/avvikle produksjonen av slaktegris. Av disse 13 er det en som har planer om å øke
produksjonen av smågris. Tre har planer om å kjøpe mer melkekvote om muligheten byr seg.
Videre er det en som har svart at en ønsker å øke produksjonen av storfekjøtt, og en har planer
om å starte opp med storfekjøtt. To har svart at de har planer om å øke produksjonen av kom.
• Storfekjøtt
Det er i denne undersøkelsen 49 produsenter som har svaii at de har planer om å redusere eller
avvikle storfekjøttproduksjonen. I vedlegg 3 går det fram at 6 av disse kunne ha tenkt seg å
kjøpe mer melkekvote, om det ble lagt ut for salg. Det mest interessante her er imidle1iid at 15
av de 49 storfekjøttprodusentene har planer om å øke produksjonen av sauekjøtt. Videre går
det fram at 2 informanter har planer om å øke kornproduksjonen. Fem har planer om å starte
opp med ny produksjon, av disse starter en med geit og en har planer om å starte opp med
kom20 .
• Sau
I alt har 18 sauebønder svart at de har planer om å trappe ned eller avvikle saueholdet i løpet
av kommende 2 års periode. Av disse er det kun 2 som har svart at de skal utvide eller starte
opp med ny produksjon; en starter opp med kom og en vil starte opp med "annet".
• Kom
I denne undersøkelsen er det i alt 30 kornbønder som har svart at de har planer om å redusere
eller avvikle produksjonen i løpet av de neste 2 år. I alt har 10 av disse svaii at de har planer
om å starte med en produksjon som de ikke allerede har på gråden; 4 har planer om å staiie
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opp med grasproduksjon, 2 har planer om å starte opp med grønnsaker, potet, frukt, bær og en
planlegger å starte med fjørfe. I tillegg har 5 svait "annet" uten at det er nærmere spesifisert.
Videre er det en som ønsker å utvide eksisterende melkeproduksjon om kvote blir lagt ut for
salg. To har dessuten planer om å øke eksisterende slaktegrisproduksjon og en vil utvide
storfekjøttproduksjonen.

9.5 Interessen for et mer forpliktende samarbeid;
samdrift og purkering
I undersøkelsen som er gjennomført ble det i tillegg til deres konkrete produksjonsplaner,
spurt etter utbredelse og interesse for to konkrete samarbeidsalternativer; samdrift og
purkering.

Samdrift
Samdrift er her definert som to eller flere brukere som går sammen om felles
melkeproduksjon på helårsbasis (LD 2000). Pr. 1. oktober 2000 var det registre1t i alt 535
samdrifter (SLF 2000). I alt var det 1139 bruk som inngikk i samdrift. Det vil si at de
disponerer 5 prosent av alle landets kvoter.
I svarene fra melkeprodusentene som har ku, har så mange som 10 prosent svart at deres gård
inngår i samdrift. Ytterligere 8 prosent svarer at de har planer om å inngå i samdrift den neste
2 års perioden.
Når det gjelder geitebøndene så har 6 prosent av de som er spurt i denne undersøkelsen svart
at deres gård inngår i samdrift. Ytterligere 1 prosent har svait at de har planer om å inngå i
samdrift de neste 2 årene.
Tallene som kommer fram i denne rapporten er de1med noe høyere enn den faktiske
situasjonen skulle tilsi. Det kan tyde på at enkelte her har svart at de inngår i samdrift, men
har ment et mindre forpliktende samarbeid, enn det som ligger til grunn for å bli godkjent i
medhold av forskrift for kvoteordning for melk.

Purkering
Purkering er et driftsopplegg der en produsent med en større besetning av purker leier ut
høydrektige purker("navet") til flere mindre produsenter for smågris og/eller
slaktegrisproduksjon ("satellitter") (Huseby, 1999). Det er i alt 6 purkeringer her til lands.
Anslagsvis omfatter de som inngår her 2 prosent av landets smågrisprodusenter21 •

20

I tillegg er det en av de 49 som har svart at de skal avvikle storfekjøttproduksjonen, som har svati at en skal
statie opp igjen med den. Dette går fram av vedlegget.
21
Informasjon fra Norsvin, febrnar 2001.
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I denne undersøkelsen har 7 prosent svart at de inngår i en purkering. Denne høye andelen
kan skyldes at flere av de som er knyttet til purkeringene som satellitter ser seg selv som en
del av purkeringene. Ytterligere 2 prosent har svart at de har planer om å slutte seg til en
purkering de neste 2 årene.

9.6 Oppsummering
I dette kapitlet har en vært innom relativt uensartet temaer som er mer og mindre aktuelt for
den enkelte produsent.
Det første temaet som er tatt er investeringer. Der går det fram at det relativt sett er flere som
har investert i siste 2 års periode som også har planer om å investere i kommende 2 års
periode, enn blant de som ikke har foretatt investeringer nylig. Hovedtyngden av investeringer
i produksjonsapparatet ligger i nybygg og restaurering av husdyrrom/fOrlager. Dessuten er det
en betydelig mindre andel som har planer om å bytte traktor i kommende 2 års periode enn
som har handlet traktor i den siste 2 års perioden.
Videre er det blitt sett nærmere på gårdbrnkerens interesse for å legge om til økologisk drift,
og utbredelsen av lokal fordeling av mat. I alt svarer 3 prosent at de har lagt om til økologisk
drift, 1 prosent er under omlegging og ytterligere 2 prosent har planer om å legge om i løpet
av de kommende 2 årene.
Fem prosent av gårdbrnkeme har svart at de driver med lokal foredling av mat for salg.
Ytterligere 3 prosent har svart at de går med planer om å starte opp med det i løpet av
kommende 2 års periode. Det er især blant geitebøndene interessen for lokal foredling er stor.
I påfølgende del av kapitlet er oppmerksomheten rettet mot hva som skjer med de ledige
ressursene når noen reduserer eller avvikler en produksjon. Det går fram at det er en viss
forskyvning mellom produksjonene. Det interessante her, er interessen til de
storfekjøttprodusentene som reduserer eller avvikler storfekjøttproduksjonen for så å utvide
saueholdet.
I det siste delkapitlet er oppmerksomheten rettet mot interessen for samdrift
(melkeproduksjon) og purkering. Anslagene over antallet som er med er noe høyt, men det
synes å være interesse for denne typen forpliktende samarbeidsløsninger.
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Vedlegg l

OPINION AS

UNDERSØKELSE I LANDBRUKSNÆRINGEN
OPPDRAGSGIVER: Landbrukets Utredningskontor (kan oppgis før intervju)
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 10- 12 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.
Spørsmål 1
Hvilke av følgende produksjoner har du på din gård/driftsenhet?
LES OPP - FLERE SVAR 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 10)
HVIS HAR MELKEPRODUKSJON, KU (SPØRSMÅL 1=1)
Spørsmål 2
Hvor stor melkekvote for ku er det på gården?
REGISTRERES I 1000 LITER
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
HVIS HAR MELKEPRODUKSJON, KU (SPØRSMÅL 1=1)
Spørsmål 3
Hvilke planer har du, med tanke på kumelkproduksjonen, for de nærmeste 2 årene?
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Fortsette i samme omfang som i dag
Kjøpe mer kvote, om kvote blir lagt ut for salg
Redusere melkeproduksjonen
Opphold i produksjonen (sovende kvote)
Salg av kvote
Ikke sikker
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Spørsmål 3b. TIL DE SOM HAR PLANER OM Å ØKE MELKEPRODUKSJONEN
(SPØRSMÅL 3=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
Spørsmål 3c. TIL DE SOM HAR PLANER OM Å REDUSERE MELKEPRODUKSJONEN
(SPØRSMÅL 3=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
HVIS HAR MELKEPRODUKSJON, GEIT (SPØRSMÅL 1=2)
Spørsmål 4
Hvor stor er melkekvoten for geit på gården?
REGISTRERES I 1000 LITER
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
HVIS HAR MELKEPRODUKSJON, GEIT (SPØRSMÅL 1=2)
Spørsmål 5
Hvilke planer har du, med tanke på geitemelkproduksjonen, for de nærmeste 2 årene?
1:
Fortsette i samme omfang som i dag
2:
Kjøpe mer kvote, om kvoter blir lagt ut for salg
3:
Redusere melkeproduksjonen
4:
Opphold i produksjonen- sovende kvote
5:
Salg av kvote
6:
Ikke siklcer
Spørsmål 5b. TIL DE SOM HAR PLANER OM Å ØKE MELKEPRODUKSJONEN
(SPØRSMÅL 5=2)
Hvor mye har du planer om å øke geitemelkproduksjonen på gården?
REGISTRERES I 1000 LITER - KUN ØKNINGEN SKAL REGISTRERES!
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
Spørsmål 5c. TIL DE SOM HAR PLANER OM Å REDUSERE MELKEPRODUKSJONEN
(SPØRSMÅL 5=3)
Hvor mye har du planer om å redusere geitemelkproduksjonen på gården?
REGISTRERES I 1000 LITER- KUN REDUKSJONEN SKAL REGISTRERES!
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
HVIS HAR SVIN (SPØRSMÅL 1=3)
Spørsmål 6.
Hvilken form for svineproduksjon driver du?
LES OPP - ETT SVAR MULIG
1:
Kombinasjon av smågris- og slaktegrisproduksjon
2:
Ren smågrisproduksjon
3:
Ren slaktegrisproduksjon

Vedlegg I

HVIS SMÅGRISPRODUKSJON (Spørsmål 6<3)
Spørsmål 6a.
Hvor mange kull smågris produseres det på gården i år?
REGISTRER ANTALL KULL
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
HVIS SMÅGRISPRODUKSJON (SPØRSMÅL 6<3)
Spørsmål 6al
Hvilke planer har du, med tanke på smågrisproduksjonen, for de nærmeste 2 årene?
LES OPP
Fortsette i samme omfang som i dag
1:
Øke produksjonen
2:
Redusere produksjonen
3:
Avvikle produksjonen
4:
Ikke sikker
5:
Spørsmål 6a2. TIL DE SOM HAR PLANER OM Å ØKE SMÅGRISPRODUKSJONEN
(SPØRSMÅL 6al =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
Spørsmål 6a3. TIL DE SOM HAR PLANER OM Å REDUSERE
SMÅGRISPRODUKSJONEN (SPØRSMÅL 6al =3)
Hvor mange fæne kull smågris per år er det planer om å produsere om 2 år?
REGISTRER ANTALL KULL - KUN REDUKSJONEN SKAL REGISTRERES!
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
HVIS HAR SVIN (SPØRSMÅL 1=3)
Spørsmål 6b. Er du med i en purkering?
1:
Ja
2:
Nei
TIL INTERVJUER:
"PURKERING" ER ET DRIFTSOPPLEGG DER EN PRODUSENT MED EN STØRRE
BESETNING AV PURKER LEIER UT HØYDREKTIGE PURKER ("NAVET") TIL
FLERE MINDRE PRODUSENTER FOR SMÅGRIS OG/ELLER SLAKTEGRIS
PRODUKSJON ("SATELITTER"). PRODUSENTENE SOM EIER "SATELLITTENE"
EIER SMÅGRISENE SOM BLIR FØDT, MENS PURKENE GÅR TILBAKE TIL
"NAVET" ETTER AVVENNINGAV GRISUNGENE.
HVIS IKKE ER MED I PURKERING (SPØRSMÅL 6b=2)
Spørsmål 6c
Har du planer om å bli med i purke1'ing de nærmeste 2 årene?
1:
Ja
2:
Nei
3:
Ikke sikker
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TIL DE SOM DRIVER REN SLAKTEGRISPRODUKSJON (SPØRSMÅL 6=3)
Spørsmål 6d.
Kan du anslå hvor mange innsett av slaktegris du har i år?
REGISTRERES ANTALL INNSETT
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
TIL INTERVJUER:
MED "INNSETT" MENES DET HER AT BONDEN TAR I MOT SMÅGRIS SOM ER CA.
2,5 MND. GAMLE, OG FORER DE FRAM TIL DE ER SLAKTEMODNE (GRISENE ER
DA CA. 5,5-6.MND. GAMLE).
TIL DE SOM DRIVER REN SLAKTEGRISPRODUKSJON (SPØRSMÅL 6=3)
Spørsmål 6dl.
Kan du anslå hvor mange slaktegris som inngår i hvert innsett?
REGISTRERES ANTALL DYR
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
TIL DE SOM DRIVER KOMBINASJON SMÅGRIS/SLAKTEGRIS (SPØRSMÅL 6=1)
Spørsmål 6e.
Kan du anslå hvor mange slaktegris du leverer i år?
REGISTRER ANTALL DYR
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
HVIS HAR SLAKTEGRISPRODUKSJON (SPØRSMÅL 6=1 ELLER SPØRSMÅL 6=3)
Spørsmål 6f
Hvilke planer har du, med tanke på slaktegrisproduksjonen, for de nærmeste 2 årene?
LES OPP
Fortsette i samme omfang som i dag
1:
Øke produksjonen
2:
Redusere produksjonen
3:
Avvikle produksjonen
4:
Il<lce siklcer
5:
TIL DE SOM SKAL ØKE SLAKTEGRISPRODUKSJONEN (SPØRSMÅL 6f = 2)
Spørsmål 6fl.
Hvor mange flere slaktegris vil bli produsert på gården om 2 år?
REGISTRERE ANTALL SLAKTEGRIS PR. ÅR
- KUN ØKNINGEN SKAL REGISTRERES!
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
TIL DE SOM SKAL REDUSERE SLAKTEGRISPRODUKSJONEN (SPØRSMÅL 6f = 3)
Spørsmål 6f2.
Hvor mange færre slaktegris vil bli produsert på gården om 2 år?
REGISTRERE ANTALL SLAKTEGRIS PR. ÅR
- KUN REDUKSJONEN SKAL REGISTRERES!
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
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HVIS HAR SAU(SPØRSMÅL 1=4)
Spørsmål 7.
Hvor mange vinterf6ra sau har du?
REGISTRERES I ANTALL DYR
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
TIL INTERVJUER:
VINTERFORA SAU ER HER DEFINERT SOM SAU EN HAR "OVER VINTEREN"
(SKAL IKKE SELGES/SLAKTES FØR 1. MARS).
HVIS HAR SAU (SPØRSMÅL 1=4)
Spørsmål 7a
Hvilke planer har du, med tanke på saueholdet for de nærmeste 2 årene?
LES OPP
Fortsette i samme omfang som i dag
1:
Øke produksjonen
2:
Redusere produksjonen
3:
Awikle produksjonen
4:
Ikke sikker
5:
TIL DE SOM HAR PLANER OM Å ØKE SAUEPRODUKSJONEN (SPØRSMÅL 7a=2)
Spørsmål 7b.
Hvor mye har du planer om å øke saueproduksjonen?
REGISTRERES I ANTALL VINTERFORA SAU
- KUN ØKNINGEN SKAL REGISTRERES!
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
TIL DE SOM HAR PLANER OM Å REDUSERE SAUEPRODUKSJONEN (SPØRSMÅL
7a=3)
Spørsmål 7c.
Hvor mye har du planer om å redusere saueproduksjonen?
REGISTRERES I ANTALL VINTERFORA SAU
- KUN REDUKSJONEN SKAL REGISTRERES!
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
HVIS HAR STORFEKJØTTPRODUKSJON (SPØRSMÅL 1=5)
Spørsmål 8
Hvilken form for storfekjøttproduksjon driver du?
LES OPP - FLERE SVAR MULIG
1:
Framforing 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 FRA DE ER SMÅ TIL DE LEVERES SOM SLAKT.
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HVIS STORFEKJØTTPRODUKSJON (SPØRSMÅL 1=5)
Spørsmål 8a
Hvor mange kalver f6rer du fram til slakt?
REGISTERER ANTALL DYR PER ÅR
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT

HVIS STORFEFKJØTTPRODUKSJON (SPØRSMÅL 1=5)
Spørsmål 8al
Hvilke planer har du, med tanke på framforing av kalver til slakt de næ1meste 2 årene?
LES OPP
1:
Fortsette med samme omfang som i dag
2:
Øke produksjonen
3:
Redusere produksjonen
4:
Avvikle produksjonen
5:
Ikke siklcer
HVIS PLANER OM Å FORE FRAM FLERE KALVER?
(SPØRSMÅL 8al =2)
Spørsmål 8a2.
Hvor mange flere kalver har dere tenkt å fore fram?
REGISTRERES I ANTALL DYR PER ÅR
- KUN ØKNINGEN SKAL REGISTRERES!
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
HVIS PLANER OM Å FORE FRAM FÆRRE DYR?
(SPØRSMÅL 8al =3)
Spørsmål 8a3.
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
HVIS KORN OG ANNET FRØ TIL MODNING (SPØRSMÅL 1=7)
Spørsmål 9.
På hvor stort areal, samlet sett, dyrkes det kom på?
REGISTRER ANTALL DEKAR
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
Spørsmål 9a
Hvilke planer har du, med tanke på kornproduksjonen for de nærmeste 2 årene?
LES OPP
Fortsette med samme omfang som i dag
1:
Øke produksjonen
2:
Redusere
produksjonen
3:
Avvikle produksjonen
4:
Ikke sikker
5:

6
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HVIS ØKE ELLER REDUSERE KORNPRODUKSJONEN
(SPØRSMÅL 9a1=2 eller 9al =3)
Spørsmål 9a.
Hvor stort areal vil du anta at du produserer korn på om 2 år?
REGISTRER TOTALT ANTALLDEKAR
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
OM ØKE PRODUKSJONEN AV KORN (SPØRSMÅL 9a=2)
Spørsmål 9b 1
Hvordan har dere tenkt å øke produksjonen av korn?
LES OPP - FLERE SVAR MULIG
1:
Gjennom stølTe 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
OM REDUSERE PRODUKSJONEN AV KORN (SPØRSMÅL 9a=3)
Spørsmål 9b2
Hvordan har dere tenkt å gjennomføre reduksjonen av kornproduksjonen på gården?
LES OPP - FLERE SVAR MULIG
1:
Ved å produsere mindre på samme areal som benyttes i dag (ekstenisivering)
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
OM AVVIKLE PRODUKSJONEN AV KORN (SPØRSMÅL 9a=4)
Spørsmål 9b3
Hvordan har dere tenkt å gjennomføre avviklingen av kornproduksjonen på gården?
LES OPP - FLERE SVAR 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:
Il<l<:e sil<l<:er
Spørsmål 1Oa
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 DIREKTE TIL SPØRSMÅL 18)
3:
Ikke sikker (GÅ DIREKTE TIL SPØRSMÅL 18)
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HVIS PLANER OM Å STARTE OPP MED NY PRODUKSJON (SPØRSMÅL lOa=l)
Spørsmål 1Ob
Hvilke produksjoner er det planer om å starte opp med?
IKKE LES OPP_- FLERE SVAR MULIG
1:
Melk- ku
2:
Geit
3:
Svin
Sau
4:
5:
Storfe-kjøttproduksjon (inkl. også ammekyr Qg framf6ring av kalver fra
melkeproduksjon)
6:
Fjørfe
7:
Kom
8:
Grønnsaker, poteter, frukt eller bær
9:
Gras
10:
Annet. NOTER:
~~~~~~~~~~~-

HVIS PLANER OM KU (SPØRSMÅL lOb=l)
Spørsmål 11
Hvor stor kumelkproduksjon ser du for deg?
REGISTRER I 1000 LITER PER ÅR
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
HVIS PLANER OM GEIT (SPØRSMÅL 1Ob=2)
Spørsmål 12
Hvor stor geitemelkproduksjon ser du for deg?
REGISTRER I 1000 LITER PER ÅR
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
HVIS PLANER OM SVIN (SPØRSMÅL 10b=3)
Spørsmål 13a
Hvilken svineproduksjon har du planer om å starte opp med?
LES OPP - FLERE SVAR MULIG
1:
Kombinasjon av smågris- og slaktegrisproduksjon
2:
Ren slaktegrisproduksjon
3:
Ren smågrisproduksjon
4:
Il<l<:e sikker
TIL DE SOM SVARTE SMÅGRISPRODUKSJON (SPØRSMÅL 13a=l eller 13a=3)
Spørsmål 13b.
Kan du anslå hvor mange kull det er planer om å produsere?
REGISTRER ANTALL KULL PER ÅR
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
TIL DE SOM SVARTE REN SLAKTEGRISPRODUKSJON (SPØRSMÅL 13a = 2)
Spørsmål 13bl.
Kan du anslå hvor mange innsett av slaktegiis du planlegger årlig?
REGISTRERES ANTALL INNSETT PER ÅR
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT

Vedlegg 1

TIL DE SOM HAR PLANER OM Å STARTE OPP MED REN
SLAKTEGRISPRODUKSJON (SPØRSMÅL 13a = 2)
Spørsmål 13b2.
Kan du anslå hvor mange slaktegris som vil inngå i hvert innsett?
REGISTRERES ANTALL DYR
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
TIL DE SOM HAR PLANER OM KOMBINASJON AV
SMÅGRIS/SLAKTEGRISPRODUKSJON (SPØRSMÅL 13a= 1)
Spørsmål 13c.
Kan du anslå hvor mange slaktegris det vil bli produsert per år?
REGISTRER ANTALL DYR
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
HVIS PLANER OM SVIN (SPØRSMÅL10b=3)
Spørsmål 13d. Har du planer om å bli med i en i en purkering?
1:
Ja
2:
Nei
3:
Ikke sikker
TIL INTERVJUER:
"PURKERING" ER ET DRIFTSOPPLEGG DER EN PRODUSENT MED EN STØRRE
BESETNING AV PURKER LEIER UT HØYDREKTIGE PURKER ("NAVET") TIL
FLERE MINDRE PRODUSENTER FOR SMÅGRIS OG/ELLER SLAKTEGRIS
PRODUKSJON ("SATELITTER"). PRODUSENTENE SOM EIER "SATELLITTENE"
EIER SMÅGRISENE SOM BLIR FØDT, MENS PURKENE GÅR TILBAKE TIL
"NAVET" ETTER AVVENNING AV GRISUNGENE.
HVIS PLANER OM SAU (SPØRSMÅL 10b=4)
Spørsmål 14
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 EN HAR "OVER VINTEREN"
(SKAL IKKE SELGES/SLAKTES FØR 1. MARS).
HVIS PLANER OM STORFEKJØTTPRODUKSJON (SPØRSMÅL 1Ob=5)
Spørsmål 15
Hvilken f01m for storfekjøttproduksjon har du planer om å starte opp med?
LES OPP - FLERE SVAR MULIG
1:
Framforing av kalver til slakt fra egen melkebesetning
2:
Framf6ring av kalver til slakt fra egen ammekubesetning
3:
Framf6ring av innkjøpte kalver til slakt
TIL INTERVJUER:
MED TERMEN "FRAMFORING AV KALVER" MENES DET AT GÅRDBRUKERNE
HAR KALVENE FRA DE ER SMÅ TIL DE LEVERES SOM SLAKT.
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HVIS PLANER OM STORFE (SPØRSMÅL 1Ob=5)
Spørsmål l 5a
Hvor mange kalver har du planer om å f6re fram til slakt per år?
REGISTERER ANT ALL DYR
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
HVIS PLANER OM FJØRFEPRODUKSJON (SPØRSMÅL 10b=6)
Spørsmål 16
Hvilken form for fjørfeproduksjon har du planer om å starte opp med?
LES OPP-FLERE SVAR MULIG
1:
Egg (verpehøns)
2:
Kylling
3:
Kallrun
4:
Annet
5:
Ikke sikker
HVIS PLANER OM KORN (SPØRSMÅL 1Ob=7)
Spørsmål 17
Hvor stort areal har du planer om å dyrke korn på (samlet sett)?
REGISTRER ANTALL DEKAR
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
Spørsmål 18
Er det gjennomført investeringer i produksjonsapparat på gården de siste 2 årene?
1:
Ja
2:
Nei
HVIS INVESTERINGER DE SISTE 2 ÅRENE (SPØRSMÅL 18=1)
Spørsmål 18a
Hvilke investeringer er det her snakk om?
LES OPP - FLERE SVAR MULIG
1:
Nybygg/restaurering av husdyrrom/forlager
2:
Nybygg/restaurering av kornlager/-tørke
3:
Bytte av traktor
4:
Investering i maskiner
5:
Annet. NOTER:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HVIS INVESTERINGER DEN SISTE 2 ÅRS PERIODEN (SPØRSMÅL 18=1)
Spørsmål 18b
Kan du anslå i kroner, hvor mye disse investeringene kom på?
REGISTRER BELØP I HELE 1.000 KRONER
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
Spørsmål 19
Er det planlagt investeringer i produksjonsapparat på gården de nærmeste 2 årene?
1:
Ja
2:
Nei
3:
Ikke sikker

Vedlegg I
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HVIS INVESTERINGER I KOMMENDE 2 ÅRS PERIODE (SPØRSMÅL 19=1)
Spørsmål 19a
Hvilke investeringer er det her snakk om?
LES OPP - FLERE SVAR MULIG
1:
Nybygg/restaurering av husdyrrom/forlager
2:
Nybygg/restaurering av komlager/-tørke
3:
Bytte av traktor
4:
Investering i maskiner
5:
Annet. NOTER:

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

HVIS INVESTERINGER I KOMMENDE 2 ÅRS PERIODE (SPØRSMÅL 19=1)
Spørsmål 19b
Kan du anslå i kroner, hvor mye disse investeringene vil kunne komme på?
REGISTRER BELØP I HELE 1.000 KRONER
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT
Spørsmål 20
Hvilken produksjonsform er det på gården i dag?
LES OPP - ETT SVAR MULIG
1:
Økologisk
2:
Tradisjonell (konvensjonell)
3:
Under omlegging til økologisk drift
4:
Under omlegging til tradisjonell/konvensjonell drift
HVIS TRADISJONELL DRIFT (SPØRSMÅL 20=2)
Spørsmål 20a
Har dere planer om å legge om til økologisk drift i kommende 2 års periode?
1:
Ja
2:
Nei
3:
Ikke sikker
Spørsmål 21
Driver dere i dag med noen form for lokal foredling av matvarer for salg basert på egen
produsert råvare?
1:
Ja
2:
Nei
HVIS IKKE HAR NOEN FORM FOR LOKAL FOREDLING (SPØRSMÅL 21=2)
Spørsmål 21 a
Har dere planer om å starte opp med lokal foredling av matvarer for salg i den kommende 2
års perioden?
1:
Ja
2:
Nei
3:
Ikke sikker

Vedlegg 1
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HVIS HAR MELKEPRODUKSJON (SPØRSMÅL 1=1 ELLER SPØRSMÅL 1=2),
ELLER PLANER OM Å STARTE OPP MED MELKEPRODUKSJON (SPØRSMÅL lOb=l
ELLER SPØRSMÅL 1Ob=2)
Spørsmål 22
Inngår gården i en samdrift?
1:
Ja
2:
Nei
TIL INTERVJUER: SAMDRIFT ER SAMARBEID MELLOM BRUKERE SOM GÅR
SAMMEN OM FELLES MELKEPRODUKSJON. VILKÅRENE FOR Å KOMME INN
UNDER SAMDRIFT ER AT SAMDRIFT ER GODKJENT I MEDHOLD AV FORSKRIFT
OM KVOTEORDNING FOR MELK.
HVIS NEI I SPØRSMÅL 22 (SPØRSMÅL 22=2)
Spørsmål 22a
Er det planer om å gå inn i en samdrift i løpet av kommende 2 års periode?
1:
Ja
2:
Nei
3:
Ikke sikker
Spørsmål 23
Er det planlagt brukerskifte i løpet av kommende 2 års periode?
1:
Ja
2:
Nei
3:
Ikke sikker
24.

Da har jeg noen bakgrunnsspørsmål til slutt.
Hvilket år er du født?

25.

Hvor mange års utdanning utover grunnskole har du?
1:
Ingen
2:
1-3 år
3:
4-6 år
4:
Mer enn 6 år

26.

Hva er husstandens samlede lønns- og næringsinntekt (brutto)?
REGISTRERES I 1000-KRONER, MAKS 9999
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT

27.

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

Vedlegg I

28.

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

29.

Kjønn?
1:
Mann
2:
Kvinne

30.

Det var detjeg hadde å spørre deg om. Tusen takk for hjelpen,
og ha en god dag videre!
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Vedlegg 2. Estimering av produl(sjonen 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. For disse estimatene som lagt til grunn 2
alternativer:
Alternativ I.

Strukturavhengig: Der er det lagt til grunn "det en vet" om de som har ulike
planer. En tar med andre ord hensyn til de forholdstall som er presentert i
rapporten.

Alternativ 2.

Strukturuavhengig: I praksis innebærer det at en ikke legger til grunn alle
forholdstall som er presentert over, men legger til grunn en antakelse om at den
som utvider og den som avvikler i utgangspunktet har like stor produksjon.

Utregningene er presentert i fotnoter. Nåsituasjonen = 100. Endring i forhold til indekstallet
100 representer økning (> 100), reduksjon (<I 00).

Til kapittel 3 - melkeproduksjon ku
Alternativ 1
Planer

Grunnlaget for estimering i melkeproduksjonen om 2 år.
Melkemengde oppgitt i 1.000 liter.
Produsenter
Antall

Nåsituasjon
Gjennomsnittskvote

Fortsette i
305
samme
omfang som i
dag
Kjøpe kvote
122
Om det ikke blir lagt ut kvote for sal1
Redusere
3
Sovende
4
kvote
Salg av kvote
14
Sum

448

Produksjon om 2 år
Endring
Ny snitt
Sum

Sum

89,35

27252

0

89,35

27252

113, 10

13798

36,77

149,87

74,67
76

224
304

-74,67

0

18284
41050
0
0

60

840

I

42418

0
45536

A. Det blir ikke mulig for gårdbruker å få kjøpt kvote:
3,2 prosent mindre melk ved i 2002 enn i 2000 1•
B. De som vil- får kjøpt den kvoten de har tenkt
27 prosent av som har angitt planer (usikre er her utelatt) har sagt at de ønsker å kjøpe mer
kvote. Får de kjøpt den kvoten de her har tenkt, gir tallmaterialet her grunnlag for å
forvente en vekst på 7 ,4 prosent2.

1
2

Regnestykket: 41050* l 00/42418=96,8
Regnestykket: 45536* 100/42418= 107,4
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Strukturuavhengig estimering av fremtidig melkeproduksjon
Melkemengde oppgitt i 1.000 liter.

Fortsette i samme omfang som i dag
Kjøpe kvote
Redusere produksjonen·
Avvikle produksjonen
(selge/sovende)
Totalt
Produks.ion om 2 år
Dagens produksjon
Reduksjon
Avvikling
Produksjon om 2 år

Nåsituasjon
Gi ennomsnittskvote
91

Sum
27755

122
3
18

91
91
91

11102
273
1638

448

91

40768

Antall
305

Endrin
Endring i snitt
36,77
-91

Sum
4486
-273
-1638
2575
40768
-273
-1638
38857

Om kvote blir lagt ut for salg
4486
Produksjon, om de får kjøpt den kvoten de ønsker
43343
Her forutsatt at de som har svart at de skal redusere, faktisk slutter - med bakgrunn i at deres anslag om hvor
mye de skal redusere innebærer at de innstiller produksjonen.

.

A. Det blir ikke mulig for gårdbruker å få kjøpt kvote:
Det vil innebære en reduksjon på 4,6 prosent3 .
B. Om kvote blir lagt ut for salg
Da er potensiell melkeproduksjon 6,3 prosent mer enn i dag (om de får kjøpt det de ønsker)4.

Til kapittel 4 - melkeproduksjon geit
Alternativ 1

Grunnlagfor estimering av geitemelkproduksjonen om 2 år.
Melkemengde oppgitt i 1.000 liter.

Planer

Fortsette i
samme
omfang som i
dag
Kjøpe mer
kvote - om
kvote blir lagt
ut for salg
Redusere
Produksjon om 2 år
Sovende kvote
Salg av kvote
Sum

3
4

Produsenter
Antall

Nåsituasjon
Gjennoms
Sum
nittskvote

Endring

142

34,54

4905

68

35,92

2443

9,34

6

46,4

278

-12,5

3
12
231

25,00
35,75

75
429
8130

Produksjon om 2 år
Nytt snitt Sum Om ikke kvote
blir solgt ut
igjen
4905

45,26 3078

33,9

203
7626

38857*100/40768 = 95,3
43343*100/40768=106,3

0
0
8186
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A. Det blir ikke mulig for gårdbrnker å få kjøpt kvote:
I følge disse beregningene, vil innvilget kvote bli reduse1i med 6,2 prosent5 .
B. Kvote blir mulig å få kjøpt.
I alt har 28 prosent av alle geitemelk.produsentene svart at de ønsker å kjøpe mer kvote. Får de
det og får de kjøpt ønsket mengde, vil en kunne forvente at geitemelk.kvotene vil kunne stige
med 0,7 prosent i løpet av de kommende 2 år6 .

Alternativ 2

Grunnlagfor estimering av geitemelkproduksjon om 2 år
Melkemengde oppgitt i 1. 000 liter.

Fortsette i samme omfang som i dag
Kjøpe kvote
Redusere produksjonen
Avvikle produksjonen
(selge/sovende)
Totalt
Produksjon om 2 år
Dagens produksjon
Reduksjon
Avvikling
Produksjon om 2 år

Nåsituasjon
Gjennomsnittskvote
35,12

Sum
4987

68
6
15

35,12
35,12
35,12

2388
211
527

231

35,12

8113

Antall
142

Om kvote blir lagt ut for salg
Produksjon, om de får kjøpt den kvoten de ønsker

End rin
Endring i snitt
9,34
-12,5

Sum
635
-75
-527

8113
-75
-527
7511
635
8146

A. Det blir ikke mulig for gårdbrnker å få kjøpt kvote:
Under en slik forntsetning vil kvoten bli redusert med 7,4 prosent7.

B. Om kvote blir lagt ut for salg:
Får de geitebøndene som har signalisert at de ønsker om å kjøpe mer kvote, vil innvilget kvote
i bli 0,4 prosent større enn den var ved utgangen av 2000 8. ·

5

Regnestykke: 7626*100/8130= 93,8

6

Regnestykke: 8186*100/8130=100,7

7

Regnestykke: 7511*100/8113=92,6

8

Regnestykke: 8146*100/8113= 100,4
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Til kapittel 5 - svin
Når det gjelder svin, så er det sett nærmere på samlet smågrisproduksjon og samlet
slaktegrisproduksjon. I tillegg er det sett nærmere på hva de som driver med kombinert
svineproduksjon har planer om.
Kort om språkbruken i tabellene.
Spesialisert smågris - sikter til de svineprodusentene som kun har smågrisproduksjon
Spesialisert slaktegris - sikter til de svineprodusentene som kun har slaktegris
"Kombi" - sikter til de svineprodusentene som driver med kombinert svineproduksjon,
det vil si både smågris og slaktegris.

Planer for smågrisproduksjonen

Alternativ 1

Grunnlagfor estimert smågrisproduksjonen om 2 år

Plan

Produksjon

Fmisette i
samme
omfang
Øke
Redusere
Avvikle

Produsenter
Antall

Nåsituasion
GjennomSum
snittleveranse

Spesialisert smågris
"Kombi"

26
106

73,75
63,12

1918
6691

Spesialisert smågris
"Kombi"
Spesialisert smågris
"Kombi"
Spesialisert smågris
"Kombi"

12
35
1
1
5
6

32,25
63 ,9

387
2237

Produksjon om 2 år
Endring i
Ny snitt
Sum
snitt
1918
6691

40,20
35,33

Sum

34
35,03

66,25
98,93

-

-

795
3463

-

201
212
11646

12867

Strukturavhengig:
• Kommer en fram til at en kan forvente en økning på 10,48 prosent i antall kull

9

Alternativ 2. Alternativ estimering av smågrisproduksjonen om 2 år

Fortsette i samme omfang som i dag

Antall
132

Øke produksjonen
Redusere produksionen
Avvikle produksjonen
Totalt
Produksjon om 2 år
Dagens produksjon
Økning
Reduksjon
Avvikling
Produksjon om 2 år

Nåsituasjon
Antall kull i snitt
60,92

47
2
12
193

Strukturuavhengig:
• Kan forvente en økning på 7,3 prosent 10

9

Regnestykke: 12867*100/ 11646=110,48

10

Regnestykke : 12619*100/ 11757= 107,3

60,92
60,92
60,92

Sum
8041
2863
122
731
11757

Endring
End1ing i snitt
34,74
-20

Sum
+1633
-40
-731

11757
1633
-40
-731
12619
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Slaktegrisproduksjonen

Alternativ 1

Fortsette i
samme
omfang
Øke

Redusere
Avvikle

Grunnlagfor estimert slaktegrisproduksjon om 2 år

Produksjon

Produsenter
Antall

Ren slaktegris
"Kombi"

32
112

Ren slaktegris

"Kombi"
Ren slaktegris
"Kombi"
Ren slaktegris
"Kombi"

Plan

Sum

Nåsituasion
GjennomSum
snittleveranse

Produksjon om 2 år
Endring i
Ny snitt
Sum
snitt

654,8
414,5

20954
46424

0
0

686,8
46424

20954
46424

7

585

4095

486

1071

7497

26

460,48

11972

277,38

737,86

19184

-

-

-

-

-

-

412,5
128,8
347,5

2063
515
1390
87413

-80

332,5
0
0

1663
0
0
95722

5
4
4
190

Strukturavhengig:
• Med utgangspunktet i tabellen over, kan en forvente en økning i slaktegrisproduksjonen
på 9,51 prosent i løpet av kommende 2 års periode 11 •
I tillegg kommer produksjonen til de som starter opp med slaktegrisproduksjon i kommende 2
års periode. I hovedutvalget er har 5 stykker i representativt utvalg, har anslått at de i snitt vil
starte opp med 418 slaktegris per år. Disse er holdt utenfor estimatet her.

Alternativ 2

Alternativ estimering av slaktegrisproduksjonen

Fortsette i samme omfang som i dag

Nåsituasjon
Antall Antall slaktegris i snitt
144
436,95

Øke produksjonen
Redusere produksjonen
Avvikle produksjonen
Totalt
Produks.ion om 2 år
Dagens produksjon
Økning
Reduksjon
Avvikling
Produksjon om 2 år

33
5
8
190

436,95
436,95
436,95
436,95

Sum
62921
14419
2185
3496
83021

Endrini
Endring i snitt
298,86
-80

Sum
9862
-400
-3496
5966
83021
9862
-400
-3496
88987

Strukturuavhengig:
• Med utgangspunkt i den alternative måten å estimere framtidig produksjon på, kommer en
her fram til en økning på 7,2 prosent økning i slaktegrisproduksjonen i løpet av
kommende 2 års periode 12 •

11

Regnestykke: 95722*100/87413=109,51

12

Regnestykke: 88987*100/83021=107,2

-6-

Vedlegg 2

Brukere med kombinert svineproduksjon
Det som presenteres her, er de som driver med kombinert svineproduksjon. Dette er med
andre ord er opplysninger som også er inkludert i de tidligere beregningene i kapitlet.
Hensikten her er å se disse produsentenes planer isolert.
Kombinasj onssvineholdemes smågrisproduksjon
. 1 IGom b'uias1onssvznebøn denes smaRrzspro duArs .on
Alternatzv
1

Plan

Fortsette i
samme
omfang
Øke
Redusere
Avvikle
Sum

Produsenter
Antall

Nåsituasjon
GjennomSum
snittleveranse
63,12
6691

106

63,9

35
I

-

6

35,33

Produksjon om 2 år
Endring i
Ny snitt
Sum
snitt
6691

2237

35,03

98,93

-

-

212
9140

3463

10154

Strukturavhengig:
• 11,1 prosent vekst i antall kull fra kombinasjonssvinebøndene den neste 2 års perioden 13 .
Alternativ 2

Kombinasjonssvinebøndenes smågrisproduksjon
Antall

Fortsette i samme omfang som i
dag
Øke produksjonen
Redusere produksjonen'
Avvikle produksjonen
Totalt
Produksjon om 2 år
Dagens produksjon
Økning
Reduksjon
Avvikling
Produksjon om 2 år

Antall
kull i snitt
106
62,34
35
I

6
148

62,34
62,34
62,34
62,34

. Forutsatt at vedkommende holder fram som I dag

Sum
6608
2182
62
374
9226

Endring
Endring i
Sum
snitt
0
35,03
-

1226
-

-374

9226
1226
-

-374
10078

Strukturuavhengig
• 9,2 prosent vekst i antall kull med smågris levert av ·de som driver med kombinert
dk.
.
svmepro
u SJOn 14.

13

14

Regnestykke: 10154*100/9140= 11 l,1
Regnestykke: 10078*100/9226= 109,2

-7-

Vedlegg 2

Slaktegrisproduksjon til de som driver med kombinert svineproduksjon
Alternativ 1

Kombinasjonsprodusentenes slaktegrisproduksjon om 2 år
Nåsituasjon
GjennomSum
snittleveranse
414,5
46424

Produsenter
Antall

Plan

112

Fotisette i
samme
omfang
Øke
Redusere
Avvikle
Sum

460,48
412,5
347,5

26
5
4

11972
2063
1390
61849

Produksjon om 2 år
Endring i
Ny snitt
Sum
snitt
46424
46424
0

277,38
-80

737,86
332,5
0

19184
1663
0
67271

Strukturavhengig:
• 8,8 prosent vekst i slaktegiisproduksjonen fra de som driver med kombinert
dk
. 15 .
.
svmepro
u SJOn
. 2
Alternatzv

. om 2 ar
](,om bmas;onspro
"
dusentenes s l ali'd:egrzspro dulics;on

Fortsette i samme omfang som i dag
Øke produksjonen

0

Nåsituasion
Antall Antall slaktegris i snitt
112
411,52
26
411,52

Sum
46090

Endrin
Endring i snitt

Sum

10700

277,38

7212

2058

-80

-400

Redusere produksjonen

5

Avvikle produksjonen
Totalt·

4

411,52

1646

-1646

147

411,52

60493

5166

411,52

Produksjon om 2 år
Dagens produksjon
Økning
Reduksjon
Avvikling
Produksjon om 2 år

60493
7212
-400
-1646
65659

.Avrundmg av tallene medfører at totalsummene bltr 60494 om en summerer og 60493 nar en multtphserer.
0

Strukturuavhengig:
• 8,53 prosent vekst i løpet av 2 år i slaktegrisproduksjonen til de som driver med kombinert
svineproduksjon 16 •

15

Regnestykket: 67271 *100/61849= 108,8

16

Regnestykket: 65659* 100/60493= 108,53

Vedlegg 2
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Til kapittel 6 - sau
Alternativ I. Strukturavhengig estimering av fremtidig sauehold(antall vinterfor sau)
Produsenter
Antall

Plan

F01tsette i
samme omfang
Øke
Redusere
Avvikle
Sum

Nåsituasion
Produksjon om 2 år
GjennomSum
Endring i
Ny snitt
Sum
snittsbesetning
snitt
62,85
10370
62,85
10370
0

165

50,50
76,50
78,5

84
12
6
267

4242
918
471

34,46
-28,25

84,96
48,25

16001

7137
579
0
18086

Strukturavhengig:
• Antall vinterforet sau er 13 prosent høyere ved utgangen av 2002 enn den var ved
inngangen til 2001 17 .
•

I tillegg kommer de som har sagt at de har planer om å starte opp med sau. I alt 10
produsenter har sagt at de vil starte opp. I gjennomsnitt vil de starte opp med 42 vinterf6ra
sauer. Inkluderer vi deres produksjon vil antall vinterf6ra sau stige med ytterligere, og
samlet vekst vil da kunne bli på 15,7 prosent 18 .

Alternativ 2. Strukturuavhengig estimering av fremtidig sauehold (antall vinterfora sau)

Fortsette i samme omfang som i dag
Øke produksionen
Redusere produksjonen
Avvikle produksjonen
Totalt*
Produksjon om 2 år
Dagens produksion
Økning
Reduksjon
Avvikling
Produksjon om 2 år

Antall
165

Nåsituasion
Antall vinterfOra sau
58,47

Sum
9648

58,47
58,47
58,47
58,47

4911
702
351
15612

84
12
6
267

Endrin
Endring i snitt
34,46
28,25

Sum
2895
-339
-351
2205
15612
2895
-339
-351
17817

* Avrunding av tallene medfører at totalsummene blir 15612 om en summerer og 15611 når en multipliserer.

Strukturuavhengig:
• Med alternativ beregning, der en ikke tar hensyn til strukturelle forskjeller i næiingen, så
kommer dagens produsenter til å ha 14,1 prosent flere vinterfora sauer om 2 år enn i dag 19 •
•

17

I tillegg kommer de som har planer om å starte opp med sau. Inkluderer en dem vil det bli
17,9 prosent vekst om en forutsetter at de som starter opp, også har 58,47 vinterfora sau20 .

Regnestykke:
Regnestykke:
19
Regnestykke:
20
Regnestykke:
18

18086*100/ 16001=113,0
18086 + (10*42,38)*100/16001=115,7
17817*100/15612=1 14,1
17817+(10 *58,47)*100/ 15612= 117,9

Vedlegg 2
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Til kapittel 7 - storfekjøttproduksjon
Alternativ 1

Grunnlaget for estimering av st01fekjøttproduksjonen. StrulduravhengiJZ.
Produsenter
Antall
311

Plan
Fortsette i samme
omfang som i dag
Øke
Redusere

Nåsituasjon
Gjennomsnitt
Sum
14,03
4363

64
19
30

Avvikle
Sum

13,46
13,93
11,52

424

Produksjon om 2 år
Nytt snitt
Endring
Sum
14,03
0
4363

861
265
346

10,96
-7,5

24,42
6,43

1563
122

5835

6048

Strukturavhengig:
• Storfekjøttproduksjonen vil stige med 3,7 prosent de neste 2 årene 2 1.
• Det er ytterligere 11 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 2,6 prosent22 . Da
vil en kunne oppleve en vekst i stofekjøttproduksjonen i løpet av de to neste årene 6,2
prosent23 .
Alternativ 2

Stru!duruavhengig estimering av fremtidig storfelgøttproduksjon.

Fortsette i samme omfang som i dag
Øke produksjonen
Redusere produksjonen
Avvikle produksi onen
Totalt
Produksjon om 2 år
Dagens produksjon
Økning
Reduksjon
Avvikling
Produksjon om 2 år

Nåsituasion
Antall Antall framfora kalver
14,10
311
64
19
30
424

14,10
14,10
14,10
14,10

Sum
4385
902
268
423
5978

End rin
Endring i snitt
10,96
-7,5

Sum
701
-143
-423
135
5978
701
-143
-423
6113

Strukturuavhengig:
• Dagens storfekjøttprodusenter vil fore fram 2,3 prosent flere kalver enn det de allerede
. . d 24
giør i ag .
• Inkluderer de som starter opp med storfekjøttproduksjon; det blir foret fram 4,9 prosent
25
flere kalver enn i dag •

21
22

Regnestykke : 6048*100/5835= 103,7.
Her er det tatt utgangspunkt i at de nye produsentene i snitt har oppgitt at de vil starte med 13,63 kalver. Det er

i alt 11 stykker (1 ,1 prosent) som har sagt at de går med planer om å starte opp med storfekjøttproduksjon.
11 *13,63=149,93. 149,93*100/5835=2,6 prosent.
23
Regnestykke: (6048+149,93)*100/5835=106,2
24
Regnestykke: 6113*100/5978= 102,3
25
Dette forutsatt at de sta tier opp med 14, 10 kalver i snitt: 6113+( 14, I* 11)*100/5978= 104,9

- I0 -

Vedlegg 2

Til kapittel 8 - kom
Alternativ 1

Estimering av kornareal om 2 år. Strukturavhengig.

Plan
Fortsette i samme
omfang som i dag
Øke
Redusere
Avvikle
Sum

Produsenter
Antall
218

Nåsituasion
Gjennomsnitt
Sum
177,06
38599

21
18
12
269

277,89
115,13
108,33

5836
2072
1300
47807

Produksjon om 2 år
Nytt snitt
Sum
38599
310,26
92, 13

6515
1658
0
46772

Strukturavhengig:
• Det innebærer en reduksjon på 2,2 prosent i kornarealet blant dagens produsenter av
26
kom .

Alternativ 2

Estimering av kornproduksjonen om 2 år. Strukturuavhengig

Øke produksjonen

21

Nåsituasion
Sum
173,89
37908
173,89
3652

Redusere produksjonen

18

173,89

3130

Avvikle produksjonen

12

173,89

2087

269

173,89

46777

Fortsette i samme omfang som i dag

Antall
218

Totalt

Produksjon om 2 år
Nytt snitt
Sum
37908
310,26

6515

92,13

1658
0
46081

* Avrunding av tallene medfører at totalsummene blir 46777 om en summerer og 46776 når en multipliserer.

Strukturuavhengig:
• I følge dette alternativet vil det bli en reduksjon på 1,49 prosent av i komarealet 27 •

26

27

Regnestykke: 46772* 100/47807=97,8
Regnestykke: 46081*100/46777=98,51

Vedlegg 3

Vedlegg 3. Avvikler eller reduserer en produksjon - hva gjør de så?
I tabellen på neste side er de som har svaii at de skal redusere/eller avvikle produksjon
innenfor hver av de fem produksjonsretningene (ku, geit, storfekjøtt, svin, sau og kom)
presentert i hver sin kolonne. På radene nedover er så de ulike alternativene de har innen de
ulike produksjonene gjengitt. I siste rad er spørsmålet om "ny produksjon" tatt inn.
Et eksempel for å illustrere hvordan en leser tabellen på neste side:
For å se hvilke planer melkeprodusentene som har planer om å reduserer/avvikle
melkeproduksjonen har, må en se i kolonnen og følge den nedover. "Maks 21" øverst i
kolonnen henspeiler på at det er 21 melkeprodusenter som har svart at de skal
redusere/avvikle produksjonen i løpet av kommende 2 års periode. Følger vi kolonnen
nedover, går det fram at 3 har planer om å redusere, 4 har planer om "sovende kvote og 14
planlegger å selge melkekvoten. Følger en kolonnen videre nedover, så går det fram at 1 har
planer om å øke produksjonen av storfekjøtt. 2 har planer om å redusere produksjonen av
storfekjøtt og 7 av de 21 har planer om å avvikle storfekjøttproduksjonen. 1 har svart at en
ikke er sikker. Går en til raden for sau, ser vi at 4 av de 21 melkeprodusentene har planer om å
øke produksjonen av sau. I siste rad i tabellen går det fram hva de som har svaii at de har
planer om å starte opp med en ny produksjon har svart. Det er imidlertid ikke spesifisert
nærmere hva som ligger i planene når de har svart "annet".
Det er viktig å få presisert at dette er opplysninger som er presentert tidligere i rapporten. Det
som gjøres her er at en ser isolert de gårdbrukerne som har planer om å redusere/avvikle en
produksjon. Det blir sett nærmere på hvordan gårdbrukernes om og eventuelt hvordan deres
ledige ressurser blir tatt i bruk når de trapper ned på en form for produksjon. Det er her
avgrenset til å se i hvilken grad gårdbrukerne starter opp med eller utvider en annen form for
landbruksproduksjon.
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Vedlegg 3

.
Avvz.Al
- Iiva g;ør desa.
c erlireduserer pro du Ars;onen
Produskjon Strategi

Kumelk

Geit

Smågris

Slaktegris

Storfekjøtt

Sau

Korn

Fo11sette i
samme omfang
som i dag
Kjøpe mer kvoteom mulig
Redusere
Sovende kvote
Salg av kvote
Ikke sikker
Fo11sette i
samme omfang
som i dag
Kjøpe mer kvoteom mulig
Redusere
Sovende kvote
Salg av kvote
Ikke sikker
Fortsette i
samme omfang
som i dag
Øke
Redusere
Avvikle
Ikke sikker
Fortsette i
samme omfang
som i dag
Øke
Redusere
Avvikle
Ikke sikker
Fo11sette i
samme omfang
som i dag
Øke
Redusere
Avvikle
Ikke sikker
Fortsette i
samme omfang
som i dag
Øke
Redusere
Avvikle
Ikke sikker
Fortsette i
samme omfang
som i dag
Øke
Redusere
Avvikle
Ikke sikker

Antall med planer om å
starte opp med "ny prod."
Spesifisering av "ny
produksjon"

Geit
Ku
(Maks 21) (Maks 21)

egzs ert z anta ll

Svin
Smågiis Slaktegris
(Maks 14) (Maks 13)

Storfekjøtt
(Maks 49)

Sau
(Maks 18)

Korn
(Maks 30)

-

0

3

4

9

1

1

-

0

1

3

6

0

1

3
4
14
-

0
0

0
0

1
3

1

2

0

1

0
0
0
0

5
1

0
0
0
0

0
0
0
1

0

-

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0
0
0

6
3

0
0

12
-

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

0

0

-

3

4

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

2
12
-

1
1
4
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

-

5

0

0

0
0
0
0

0
0

2
1

5

-

1
0

4
1

8
-

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0

0

4

3

-

1

2

1
2

I
0
I
0

1

-

0
0
0

19
30

1

0
0
1
0

-

0
0
I
0

0
0
I

I

3

0

I

5

-

3

4
0
0
0

2
0
1
1

I
0
0
0

0
0
0
0

15
0
1

12

0

6
-

1
0
0
0

1

0

4

2

5

0

-

0
0
0
0

0
0
0
0

0

2

2

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

18
12
-

2

4

I

1

5

2

10

1 storfekjøtt

l storfekjøtt

7

2 "aimet"

l "gras"

3 "annet"

1

'·

l geit
1 storfekjøtt
I kom
2 "annet"

1 kom
1 "atu1et"

2

1

-

I fjørfe
2 grønnsaker,
potet, fiukt, bær
4 gras
5 "annet"
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