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Forord 

Landbrukets Utredningskontor har på oppdrag fra TINE Norske 
Meierier og Norsk Rødt Fe gjennomført en spørreundersøkelse rettet 
mot hvilke planer dagens melkeprodusenter har for framtida. I denne . 
rapporten presenteres resultatene fra denne undersøkelsen som ble 
foretatt høsten 1998. 

Hvilke planer dagens melkeprodusenter har framover er ikke minst 
interessant i forbindelse med arbeidet med en ny stortingsmelding om 
landbrukspolitikk som skal foreligge i løpet av 1999. Slik sett kan 
produsentens svar som kommer fram i denne rapporten, også ses på 
som innspill fra dagens melkeprodusenter. 

Problemstillinger og spørsmål er utformet i nært samarbeid med 
referansegruppen, bestående av Ingrid Overland fra A/L 
Østlandsmeieriet, Gunnar Elvhaug fra TINE Norske Meierier og Ola 
Råbøl fra Norsk Rødt Fe. Likefullt er forfatterne ved Landbrukets 
Utredningskontor ansvarlige for rapportens faglige innhold, 
vurderinger og konklusjoner. 

Vi takker TINE Norske Meierier og Norsk Rødt Fe for et interessant 
oppdrag. 

Oslo, desember 1998 

Bjørn Strøm 
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Melkeprodusentenes framtidsplaner Side 1 

1 Innledning 

Hvem blir morgendagens melkeprodusenter, hvor i landet vil 
produksjonen foregå og hvordan vil de produsere i framtida? Det er de 
tre mest sentrale spørsmålene som tas opp i denne rapporten. For å få 

· svar på disse spørsmålene har vi henvendt oss direkte til dagens 
melkeprodusenter, og stilt en rekke spørsmål om deres situasjon som 
gårdbrukere i dag og hvordan de ser for seg sin egen framtid i . 
melkeproduksjonen. 

Dagens melkeprodusenter har fire ulike alternativer for 
melkeproduksjonen framover: 
• Fortsette som i dag 
• Utvide melkeproduksjonen 
• Redusere melkeproduksjonen 
• Avvikle melkeproduksjonen 

Hvilke av de fire nevnte strategiene de velger er svært sentralt i denne 
undersøkelsen. Et annet viktig spørsmål er hvilken produksjonsform 
de ser for seg; tradisjonell (konvensjonell) eller økologisk. Videre blir 
det lagt vekt på å fange opp kjønnsforskjeller.gjennom hvem som har 
hovedansvaret for driften. 

Foruten å avdekke melkeprodusentenes strategier, er det også et mål å 
få fram deres begrunnelse for deres planer. En viktig del går her på 
deres tilpassing til kvoteordningen for melk og de nye 
husdyrforskriftene. I tillegg vil deres valg bli sett i forhold 
økonomiske forhold ved det å være melkeprodusent, teknisk standard 
på gården og enkelte sosiale sider ved det å være melkeprodusent. 

Selv om det meste av oppmerksomheten er rettet mot hvem som 
fortsetter, vil det i denne undersøkelsen også bli holdt et øye med 
hvem som reduserer eller avvikler melkeproduksjonen. Hvorfor velger 
de en slik strategi og hva har de da tenkt å gjøre med gårdens 
ressurser? Sentralt blir det også å se på nærmere objektive kjennetegn 
ved de som gir seg, som størrelse på gården og år for siste restaurering 
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av driftsbygning. Tidligere har en kunnet forvente at det er på de 
minste gårdene produksjonen blir lagt ned. Presseoppslag rundt 
innmeldingen av kvoter i år ( 1998), kan imidlertid tyde på at dette 
ikke lengre er gitt1• I forlengelsen av dette er det naturllig å berøre 
rekrutteringssituasjonen til gården. Om det er aktuelt med brukersikfte 
i de nærmeste årene. 

1.1 Dagens melkeproduksjon 

Det er et utvalg av de som står for dagens melkeproduksjon vi har 
kontaktet, og det er derfor naturlig å vie noe oppmerksomhet til 
sammensetningen av dagens produksjon2• I alt ble det produsert 1 682 
millioner liter kumelk og 22,9 millioner liter geitemelk i 1997. Det vil 
si 93 prosent av melkekvoten for ku og 88 prosent av kvoten for geit. 

Ved utgangen av 1997 var det 25 089 melkeprodusenter som drev med 
kyr og 851 geitemelk produsenter. I figuren under vises regional 
fordeling av kvote og antall produsenter. 
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Figur 1.1. Regional fordeling av antall produsenter og kvote 
blant kumelkprodusentene i 1997 (N= 25 089 
produsenter/ 1 809,2 mill liter). 

1 Se f.eks. Nationens oppslag den 15.9.98 : Også storbønder selger melkekvota. 
2 Tallene i dette delkapitlet er hentet fra TINE Norske Meieriers årsmelding 1997 og 

Norske Melkeprodusenters landsforbund og Norske Meierier årsmelding 1988. 
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Fordelt på de fem regionene, er det forholdsvis små avvik mellom 
antall produsenter og fordeling av kvote. Vi ser imidlertid at region 
Vest skiller seg ut ved at andelen produsenter er høyere enn andelen 
av total kvote. Altså mange små produsenter på Vestlandet. 
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Figur 1.2. 

Region Øst Region Vest Region Nord 
Region Sør Region Midt-Norge 

• Andel av alle produsentene D Andel av total kvote 

Den regionale fordelingen av antall produsenter og 
kvote blant geitemelk produsentene i 1997 
(N= 851produsenter/26 mill. liter). 

Hovedtyngden av geitemelkproduksjonen finner vi i region Nord og 
Vest. Tilsammen har disse vel 70 prosent av geitemelkproduksjonen. 
Det er også kun i disse to regionene en større andel av kvoten ligger 
enn antall produsenter skulle tilsi. 

I figuren på neste side er oppmerksomheten rettet mot størrelsen på 
melkekvoter og andel produsenter i hver størrelseskategori. 
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Side4 

Figur 1.3. Produksjonsstruktur for kumelk; andel produsenter i 
størrelseskategorier og i andel av levert melk 
(N= 25 089 produsenter/ 1 682 mill liter melk). 

Det er flest produsenter som har mellom 60-80 tusen liter i 
melkekvote (29 prosent). Gjennomsnittsleveransen i liter pr. produsent 
med ku var i 1997 på 67 043 liter, og i snitt hadde hver produsent 13 
melkekyr. De tilsvarende tall for geiteprodusentene var 26 895 liter 
melk og 69 geiter pr. buskap. 

1.2 Endringer i melkeproduksjonen 1987-97 

Ved utgangen av 1997 var det 4 220 færre kumelkprodusenter og 146 
færre geitemelkprodusenter enn ved årsskiftet 1988-89. I tabellen 
under går endringer i melkeproduksjonen i perioden 1988-97 fordelt 
på dagens elleve meieriselskap fram. Et sentralt spørsmål er om 
enkelte meierieselskaper har fått større reduksjoner i enn andre 
selskaper i levert melkemengde. 
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Tabell 1.1. Endringer i innveid melk 1988-97 fordelt på dagens 
11 meieriselskaper3• 

Meieriselskap Innveid Andel Innveid Andel 
kumelk i 1997 kumelk geitemelk i geitemelk 

(liter) levert i 1997 levert i 
1997 i (liter) 1997 i 

forhold til forhold til i 
i 1988 1988 

Østlandsmeieriet 250 765 000 92,2% 3 362 000 87,3 % 
Fellesmeieriet 116 645 000 91,7 % 110 000 85,3 % 
Østfoldmeieriet 22 672 000 94,5 % 0 -

Drammen Meieri 15 199 000 112,6 % 0 -
TINE Meieriet Sør 347 124 000 94,7% 1940000 93,0 % 
Vikedal Meieri 5 344 000 93 ,6 % 0 -
TINE Vestlandsmeieriet 136 361 000 95,0 % 2 162 000 117,3 % 
TINE Meieriet V est 145 143 000 92,8 % 5 134 000 86,0% 
TINE Midt-Norge 468 580 000 93,5 % 567 000 81,1 % 
TINE Nord-Norge 148 541 000 93,3 % 8 431 000 79,8 % 
TINE Finnmark 25 656 000 105,1 % 1 181 000 95,2 % 
Totalt 1 682 030 000 93,8 % 22 887 000 86,8 % 

Av tabellen går det fram at denne reduksjonen i melkeproduksjonen er 
blitt relativt jevnt fordelt på de enkelte meieriselskapene. De eneste 
meieriselskapene som hadde innveid mer kumelk i 1997 enn i 1988 
var Drammen Meieri og TINE Finnmark. De utgjør forøvrig sammen 
med Vikedal meieri og Østfoldmeieriet de desidert minste 
meieriselskapene, slik at den relative økningen i innveid melk på disse 
meieriene ikke f'ar store konsekvenser for den regionale balansen i 
melkeproduksjonen. Når det gjelder fordelingen av geitemelk er det 
større prosentvise utslag. Det er kun TINE Vestlandsmeieriet som 
mottok mer melk i 1997 enn i 1988. Det er også verdt å merke seg at 
geitemelkproduksjonen i Midt-Norge og i Nord-Norge er nær 20 
prosent lavere i 1997 enn tilfellet var i 1988. 

3 Tallene er noe misvisende da tallene for 1988 ikke inkluderer leveransen av 
gårdssmør og gårdsost, mens de for 1997 er inkludert. I 1988 gikk 0,3 prosent av 
kumelka til produksjon av gårdssmør. 1,5 prosent av geitemelka gikk i 1988 til 
produksjonen av gårdsost. Det betyr at reduksjonen i melkeproduksjonen har vært 
noe større enn det som går fram i denne tabellen. 
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I figuren under er oppmerksomheten rettet mot fordelingen av 
melkekvote etter størrelse i 1988 og 1997. 

Side 6 
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Andel av produsentene fordelt på kvotestørrelse for 
kumelk 1988og1997 (N=29 309125 089). 

Vi ser at andelen som har under 30 000 liter i melkekvote har gått 
kraftig tilbake i denne perioden. Gjennomgående har dagens 
melkeprodusenter noe større kvote i 1997 enn ved utgangen av 1988, 
og det er nå flest i størrelseskategorien 60 000 - 80 000 liter melk. De 
aller største leverandørene, de med over 320 000 liter kvote, utgjør 
som i 1988 bare 6, 1 prosent av alle produsentene. 

Tallene for sammensetningen av dagens melkeproduksjonen vil også 
bli viktig når vi senere vurderer i hvilken grad vi har truffet med vårt 
utvalg og i hvilken grad de vi har kommet i kontakt er med et 
representativt utvalg av landets melkeprodusenter. 

1.3 Oppsummering 

Bakgrunnen for denne undersøkelsen er å få bedre oversikt over hva 
dagens melkeprodusenter tenker å foreta seg i framtida. I dette kapitlet 
har vi sett kort på utviklingen i melkeproduksjonen de siste årene. 
Trenden går i retning av at det blir produsert mindre melk enn 
tidligere, samtidig som hver enkelt produsent produserer noe mer enn 
tidligere. Dette skjer imidlertid uten at det har rokket vesentlig ved 
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den regionale balansen i melkeproduksjonen. Et av spørsmålene blir 
derfor om dette er en trend som vil fortsette, eller om vi nå står overfor 
et "linjeskifte". 

Den videre oppbyggingen av rapporten kan deles i fire. Vi vil i 
kapittel 2 gå inn på valgt metode og kjennetegnen ved de som er 
kontaktet. I kapittel tre er en bred presentasjon av dagens 
melkeprodusenter, basert på bakgrunnsinformasjonen som er samlet 
inn i forbindelse med denne undersøkelsen. Kapitel 3 redegjøres det 
for "nøkkelvariablene" som benyttes videre i denne rapporten. 
Kapittel 4-10 er en presentasjon av resultatene i denne undersøkelsen. 
Kapittel 11 er det siste, og hvor vi trekker noen tråder og ser på mulige 
konsekvenser av melkeprodusentenes planer. 
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2 Spørreundersøkelse; hvorfor og 
hvordan 

Side 8 

I denne undersøkelsen har det vært sentralt å komme i kontakt med et 
representativt utvalg av landets melkeprodusenter. Det har også vært 
et mål at det skal gi mening å bryte opp utvalget på regionnivå. Disse 
forutsetningene endte opp med at vi minimum burde ha svar fra 1 500 
melkeprodusenter. Med så mange svar (respondenter), er en avhengig 
av et standardisert opplegg på datainnsamlingen. Vi endte opp med å 
benytte spørreskjema. I dette kapitlet skal vi kort gå inn på styrker og 
svakheter ved denne innsamlingsmetoden, for så å gå nærmere inn på 
de som fikk tilsendt spørreskjemaet. 

2.1 Styrker og svakheter ved 
spørreskjemaundersøkelser 

En av styrkene ved å benytte spørreskjema, er at alle som blir spurt 
blir stilt overfor den samme situasjonen - de har mottatt et skjema 
som de blir bedt om å fylle ut og returnere. Vi som undersøker har 
ikke mulighet til å påvirke deres svar gjennom vår tilstedeværelse. 
Videre vil de stå fritt til å svare når det passer dem (innenfor en gitt 
svarfrist). Sammenlignet med den mest alternative metoden -
telefonintervju - er det også en billig innsamlingsmetode. 

En medalje har to sider, og styrken ved spørreskjemaundersøkelser 
kan også vise seg å være en svakhet. Den manglende kontakten 
mellom den som blir spurt og den som spør, kan være problematisk. 
Uklarheter i spørsmålsstilling har mindre mulighet til å bli oppklart, 
enn om det hadde vært en direkte kontakt. For å bøte på problemet, 
går det tydelig fram i både følgebrev og spørreskjema hvor 
respondentene skal ringe om de har spørsmål. Det er også gjennomført 
tester av skjemaet før det ble sendt ut. 

Det ligger også en usikkerhet i hvor mange som svarer på 
spørreskjemaundersøkelser, og ikke minst hvor lang tid det tar før de 
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svarer. For å motvirke disse to usikkerhetsmomentene, ble det i denne 
undersøkelsen lagt opp til en mulighet til å purre på de som ikke 
svarer i første omgang. Dessuten er de som svarer med i trekningen 
om åra en av de 20 kjeledressene oppdragsgiverne; TINE Norske 
Meierier og Norsk Rødt Fe, har stilt til disposisjon. 

2.2 Hvem som er blitt spurt 

TINE Norske Meieriers leverandørdatabank ble benyttet for å trekke 
ut deltakere til denne undersøkelsen. I tillegg til at de måtte være 
TINE-produsenter, ble det stilt krav om at de skulle ha leveranse av 
melk "en eller annen gang" mellom 1. mai og 14. september 1998. 
Målet med denne uttrekningen var da å sitte igjen med et 
representativt utvalg for alle landets melkeprodusenter, med hensyn til 
geografi og kvotestørrelse. I alt 3 999 produsenter mottok 
spørreskjemaet; 3 499 kumelkprodusenter og 500 
geitemelkprodusenter. Grunnen til at hele 500 geitemelk produsenter 
ble kontaktet, var å sikre svar fra nok produsenter, slik at de kunne 
utgjøre en selvstendig gruppe i undersøkelsen. 

2.2.1 Respons på spørreundersøkelsen4 

Den endelige responsen på denne undersøkelsen ble 1 851 svar, noe 
som totalt gir en svarprosent på 46,3 prosent. Det er også slik at det er 
en noe større andel kumelkprodusenter enn geitemelkprodusenter som 
svarte på spørsmålene; 47,4 prosent mot 35,6 prosent av 
geitemelkprodusentene. 

I tabellen på neste side går den regionale fordelingen, basert på 
meieriselskap fram. 

4. Tallene som referer til alle produsenter, er i dette delkapitlet er hentet fra TINE 
Norske Meieriers årsmelding for 1997. 
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Tabell 2.1. Fordelingen av antall produsenter etter meieriselskap 
i prosent. 

Meieriselskap Ku Geit Både ku og Totalt 
(N=l648) (N=l78) geit (N=l4) (N=l 838) 

TINE Finnmark 1,6 % 5,1 % - 2,0% 

TINE Nord-Norge 8,8 % 35,6 % 7,1 % 11,4 % 
TINE Midt-Norge 27,5 % 5,1 % 14,3 % 25,3 % 
TINE Meieriet Vest 9,3 % 20,9% 7,1 % 10,4 % 
TINE Vestlandsmeieriet 11,1 % . 5,6 % 35,7 % 10,8 % 
Vikedal Meieri 0,5% - - 0,5 % 

TINE Meieriet Sør 18,1 % 13,6 % 7,1 % 17,6 % 
Østlandsmeieriet 15,0 % 13,6 % 28,6 % 15 % 
Fellesmeieriet 6,2% 0,6% - 5,6% 
Østfoldmeieriet 0,9% - - 0,8 % 

Drammen Meieri 0,8 % - - 0,7% 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

I tabell 2 .1 over går det fram at 14 av respondentene både produserer 
både ku- og geitemelk. Der annet ikke er nevnt, vil disse holdes 
utenfor analysen. Videre i rapporten vil vi ofte benytte fem 
meieriregioner i stedet for inndelingen i de enkelte selskaper. I 
figurene under vises den relative foredlingen av kumelkprodusentene i 
utvalget, sammenlignet med relativ andel i de enkelte regionene. 

c: 
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• Andel av produsentene - ku (N = 25 089) 
Q Andel av produsentene som har svart - ku (N = 1 648) 

Figur 2.1. Relativ fordeling av kumelkprodusentene i denne 
undersøkelsen, sammenlignet med den relative 
foredlingen av alle produsentene i 1997. 
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Det er godt samsvar mellom fordelingen av kumelkprodusenter i 
denne undersøkelsen og den faktiske fordelingen ved utgangen av 
1997. Det største utslaget ser vi i Region Midt-Norge, der det er en 
noe større andel i vår undersøkelse enn i den faktiske fordelingen. I 
figur 2.2 vises fordelingen av geitebøndene. 
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• Andel av alle produsentene - geit (N = 851) 

[J Andel av produsentene som har svart - geit (N = 178) 

Figur 2.2. Relativ fordeling av geitmelkprodusentene i denne 
undersøkelsen, sammenlignet med den relative 
fordelingen av alle produsentene i 1997. 

Også blant geitemelkprodusentene er det relativt godt samsvar mellom 
den faktiske og den oppnådde fordelingen i denne.undersøkelsen. Vi 
ser imidlertid at geiteprodusentene i region Øst og region Vest er noe 
underrepresentert, mens produsentene i region Sør er noe 
overrepresentert i denne undersøkelsen, sammenlignet med den 
faktiske fordelingen av geitemelksprodusentene. Forskjellene er 
imidlertid små. 

Når det gjelder størrelse på produksjon og antall dyr pr. besetning så 
er også avvikene små fra landsgjennomsnittet. Dette går fram av 
tabellen under og figuren på neste side. 

Tabell 2.2. Gjennomsnittsstørrelsen på buskapene. 
Landet som helhet i 1997 Denne undersøkelsen 

Melkekyr pr. buskap 13 ,0 13,9 

Melkegeiter pr. buskap 69,0 69,3 
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Figur 2.3. Kategorier av melkekvoter for alle kumelkprodusenter 
sammenlignet med utvalget i denne undersøkelsen. 

Av figuren over går det fram at de minste; de med inntil 80 000 liter er 
noe underrepresentert i vårt materiale, mens de med over 80 000 liter i 
kvote er noe overrepresentert. Gjennomsnittskvoten til de som er med 
i denne undersøkelsene er 78 000 liter, noe som er høyere enn 
gjennomsnittet i 1997 som var på 72 000 liter5• 

2.3 Hvor sikkert - en oppsummering 

Når det gjelder såvel den regionale fordelingen som 
størrelsesfordelingen så er det godt samsvar mellom den faktiske 
situasjonen, og det utvalget gjenspeiler. Derfor ligger det til rette for at 
en med utvalgets svar skal få god og holdbar informasjon om den 
faktiske situasjonen i melkeproduksjonen. 

Når en analyserer resultatene i denne typen utvalgsundersøkelser 
reises spørsmålet om hvor sikre resultatene er. Til statistiske 
beregninger har vi i denne rapporten benyttet kjikvadrattesten (X2). 

Denne testen blir benyttet for å teste en nullhypotese om at det ikke er 
sammenheng mellom to variabler (Hellevik 1991). Disse testene er 
blitt utført i statistikkprogrammet SPSS med signifikansnivå på fem 
prosent sannsynlighet for å påstå sammenheng når det ikke er det. Alle 

5 Tall fra Omsetningsrådet, tabell av 29.4.98 . 
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p-verdier som er mindre enn 0,05 vil dermed bli klassifisert som 
signifikante sammenhenger. 

Side 13 

Med å operere med fem prosent signifikansnivå, betyr det at vi vil ta 
feil en av tjue ganger når vi påstår at det riktige tallet for alle 
produsentene ligger innenfor feilmarginen til vårt utvalg. Større Isen på 
feilmarginen avhenger av utvalgets størrelse og svarfordeling. Jo 
større utvalg og jo mer homogent utvalget er, desto mindre feilmargin 
behøver en å operere med. Med et utvalg på 1 500 respondenter som 
vi har her, vil feilmarginen variere fra 2,5 prosentpoeng ved en 50/50 
svarfordeling til 1,5 prosentpoeng ved en 90/10 svarfordeling. Ved et 
utvalg på 150 respondenter vil feilmarginen variere fra 8,2 
prosentpoeng ved en 50/50 svarfordeling til 4,9 prosentpoeng ved en 
90/l 0 svarfordeling. I vårt tilfelle, hvor vi har kontaktet en stor del av 
alle produsentene, vil feilmarginene være betydelig mindre. I denne 
rapporten vil vi, med få unntak, ikke presentere tabeller og figurer 
hvor det ikke er påvist signifikante sammenhenger. Når de ikke er 
signifikante, gir en samlet presentasjon av svarene et bedre bildet av 
situasjonen enn ikke sikre påviste forskjeller. 

I tabeller og figurer i denne rapporten er det ofte prosenttall. I og med 
at prosentueringsgrunnlaget varierer noe i de enkelte spørsmålene, har 
vi valgt å presisere antall svar som ligger til grunn for de enkelte tall, 
og disse står i tabeller og i figurer som N-verdier. 

Skillet mellom ku og geitebønder er sentralt i denne undersøkelsen, og 
derfor er det foretatt separate kjøringer hvor nettopp forskjellen 
mellom ku og geitebønder er undersøkt. På enkelte områder, hvor 
forskjellen mellom ku- og geiteprodusenter er små (ikke signifikante), 
har vi valgt å presentere opplysninger for disse samlet. I den 
sammenheng bør det derfor nevnes at kubøndene utgjør 90,3 prosent 
og geitebøndene 9,7 prosent av utvalget, mens den reelle fordelingen 
er 96,7 og 3,3 prosent. Det betyr at i sum er geitebøndene 
overrepresentert i dette utvalget. Vi har imidlertid valgt å ikke vekte 
utvalget for denne skjevheten, fordi kubøndenes svar uansett er så 
utslagsgivende at deres svar vil dominere uavhengig av denne 
skjevheten. 
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3 Bakgrunnsinformasjon om 
melkeprodusentene 

Side 14 

I dette kapitlet presenteres de bakgrunnsopplysningene som er samlet 
inn om de enkelte produsentene og deres driftsenheter. Kapitlet er 
dermed en bred beskrivelse av melkeproduksjonsbruk i vid forstand, 
og en presentasjon av bakgrunnsdata som er samlet inn i denne 
undersøkelsen. Til slutt i dette kapitlet vil vi derfor presentere 
"nøkkelvariablene", det vil si de variablene som alle spørsmålene i 
denne undersøkelsen er testet for. For som det vil gå fram, så vil en del 
av bakgrunnsvariablene ofte være overlappende; det vil f.eks. ikke bli 
testet for både størrelse på melkekvote og antall melkedyr, da det som 
regel vil gi samme utsalg. Det viser seg også at det er en lignende 
sammenheng mellom størrelse på kvote og areal. Dette kommer vi 
tilbake til senere. 

3.1 Kjennetegn ved driftsenhetene 

I kapittel to går fordelingen av størrelse på melkekvoter klart fram. Vi 
går derfor direkte til å se på hva melkeprodusentene ellers produserer 
på gården, før vi ser på størrelse på arealet de disponerer. Til slutt ser 
vi på fordelingen av tradisjonell versus økologisk drift. 

3.1.1 Annen produksjon på gården 

For mange vil melkeproduksjonen være den produksjonen som er den 
viktigste produksjonen, men de aller fleste har samtidig en eller flere 
andre viktige produksjoner på gården. I tabell 3.1 på neste side går 
viktigste tilleggsproduksjon ved siden av melk fram. 
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Tabell 3.1. Viktigste tilleggsproduksjon ved siden av melk. 
Parentes indikerer at det er få svar som ligger til 
grunn for disse tallene. 

Tilleggsproduksjon Ku Geit Både ku og geit 
(N=l 341) (N=l78) (N=l2) 

Storfekjøtt 42,8 % 13,4 % (16,7 %) 
Sau 10,6% 58,3 % (33,3 %) 
Gris 10,0% 3,1 % (8,3 %) 
Andre husdyr 3,0% 0,8% (8,3 %) 
Kom 6,2% - -
Annen planteproduksjon 2,7% 4,7% (8,3 %) 
Skog 16,1 % 5,5 % (25,0 %) 
Annet 8,5 % 14,2 % -
Totalt 100 % 100 % (100 %) 

Av tabellen går det fram storfekjøttproduksjon er den dominerende 
tilleggsproduksjonen blant kumelkprodusentene, mens flertallet av 
geitebøndene har sau som viktigste tilleggsproduksjonen. 

Tabell 3.2. Nest viktigste tilleggsproduksjon ved siden av melk. 
Parentes indikerer at det er svært få svar som ligger 
til grunn for disse tallene. 

Tilleggsproduksjon Ku Geit Både ku og 
(N=907) (N=38) geit (N=:6) 

Storfekjøtt 19,3 % 13,2 % (16,7 %) 
Sau 13 ,4 % 13,2 % (16,7 %) 
Gris 4,5 % 5,3 % (16,7 %) 
Andre husdyr 3,3 % 7,9% (-) 
Kom 7,2% - (16,7 %) 
Annen planteproduksjon 6,1 % 15,8 %) (-) 
Skog 33,0 % 34,2 % (16,7 %) 
Annet 13,2 % 10,5 % (16,7 %) 
Totalt 100 % 100 % (100 %) 

Det er mange som ikke har oppgitt den nest viktigste 
tilleggsproduksjonen. Dette kan bety at en ikke har noen nest viktigste 
tilleggsproduksjon, eller at enkelte faktisk synes det blir irrelevant å ta 
stilling til hva som er gårdens tredje viktigste produksjon. Av de som 
har svart på spørsmålet, ser vi at skoge framstår som en viktig 
tilleggsproduksjon på gårder. 
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3.1.2 Størrelse på samlet areal melkeprodusentene 
disponerer 

Hvor stort areal disponerer gårdbrukerne og hvor stor andel av samlet 
innmark6 de disponerer er leiejord? Vi begynner med å se på hvor stort 
areal de samlet sett disponerer, d.v.s. summen av eid og leid jord. 

Tabell 3.3. 

Areal i dekar 

Inntil 100 
101-200 
201-300 

301-400 

Over400 
Totalt 

Samlet areal innmark i dekar. Parentes indikerer at 
det er få svar som ligger til grunn for disse tallene. 

Ku (N=l 643) Geit (N= 178) Ku og geit 
(N=l4) 

13,1 % 56,5 % (35,7 %) 
48,8 % 38,4 % (57,1 %) 
25,7 % 4,5 % (-) 

7,2% 0,6% (-) 

5,1 % - (7,1 %) 
100 % 100 % (100 %) 

Det er tydelig at det er kubøndene som jevnt over benytter det største 
arealet. Ser vi på gjennomsnittstallene, så benytter de i gjennomsnitt 
199 dekar, de med både ku og geit bruker i snitt 136 dekar, mens de 
rene geiteprodusentene i snitt har 104 dekar til disposisjon. 
Gjennomsnittsstørrelsen på landbrukseiendommer i landet som er i 
drift er 137 dekar, men det er store regionale forskjeller og det er 
forskjeller på de enkelte produksjoner (Statistisk sentralbyrå, 1996). 

Som det går fram av tabell 3.3 er det få geitebønder som disponerer 
mer enn 200 dekar. I analyser hvor størrelse på areal inngår, vil vi 
derfor bruke et skille på inntil 100 dekar og over 100 dekar for 
geiteprodusentene, og ikke den mer fingraderte skalaen som er 
presentert i tabellen. 

I figur 3.1 på neste side går den relative fordelingen av andel leiejord 
fram. 

6 Samlet innmark er her å forstå som fulldyrketjord, gjødslet beite og 
overflatedyrket jord til slått og beite. Identisk med definisjon i forskrift om 
kvoteordningen for melk (Omsetningsrådet 1998a). 
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Figur 3.1. 

50 % eller mer 
15,1% 

Under 50 % 
56,2% 

-......Y Ikke noe leid 

\ 28,7% 

Andel av totalt areal innmark som er leid (N=l 820). 
Ku og geit. 

Vel 70 prosent av melkeprodusentene oppgir at de leier noe areal. 
Over halvparten leier mindre enn 50 prosent av deres samlede areal, 
men det er også verd å merke seg at en relativt stor andel av 
produsentene leier mer enn halvparten av deres samlede areal. 
Dessuten viser det er det ikke er signifikante forskjeller mellom ku- og 
geitebønder, når det gjelder hvor stor prosentvis andel av samlet areal 
innmark de leier. 

Tabell 3.4. Eid skogs- og utmarksareal i dekar (p=0,001). 
Areal i dekar Ku (N=l 306) Geit (N=l32) Totalt (N=l 438) 
Inntil 250 30,l % 20,5 % 29,2% 
251-500 22,8 % 28,8 % 23,4 % 
501-1000 19,5 % 21,2 % 19,7 % 
1001-2000 16,2 % 9,l % 15,6 % 
2001-4000 7,0% 9,8% 7,3 % 
Over4000 4,3 % 10,6 % 4,9% 
Totalt 100 % 100 % 100 % 

Når det gjelder eid skogs- og utmarksareal, så ser vi at et flertall av 
produsentene eier slikt areal, og et flertall av disse eier inntil 500 
dekar. Samtidig er det verdt å merke seg at det er store variasjoner. I 
tabellen over går det også fram at geiteprodusentene gjennomgående 
eier større utmarksareal enn produsenter av kumelk. Av de som eier 
utmarksareal eier hver geiteprodusent gjennomsnittlig 2 176 dekar, 
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mens kubøndene i snitt eier 1 142 dekar hver. I tillegg kommer det 
noen få, i alt 64 melkeprodusenter som leier skog og utmarksarealer, 
og et klart flertall av disse opplyser at de leier inntil 250 dekar. 

3.1.3 Produksjonsform 

Med produksjonsform menes her om de driver med tradisjonell eller 
økologisk produksjon. Tabellen under gir et rimelig entydig svar på 
hvilken produksjonsform som er rådende. 

Tabell 3.5. Produksjonsform på gården. 
Ku (N=1635) Geit (N=l 75) 

Tradisjonell (konvensjonell) drift 97,8 % 92,0 % 
Økologisk drift 1,2 % 3,4% 
Tradisjonell (konvensjonell) drift 1,0 % 4,6% 
under omlegging til økologisk 
Totalt 100 % 100 % 

Majoriteten i utvalget driver tradisjonelt. Dette ses også i landet 
forøvrig; 1,2 prosent av alle landets driftsenheter har noe økologisk 
drift (Statistisk sentralbyrå 1996). Det er samtidig en noe høyere andel 
geitebønder som driver økologisk, sammenlignet med de som har kyr. 
Med denne presentasjonen av kjennetegn knyttet til gården, rettes 
oppmerksomheten nå mot kjennetegn knyttet til gårdbrukerne. 

3.2 Egenskaper ved gårdbruker 

Med egenskaper ved gårdbrukerne menes her deres tilknytning til 
gårdsdriften og informasjon om deres bakgrunn for å være 
melkeprodusenter i dag. 
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Tabell 3. 6. Oversikt over hvem som har hovedansvaret for 
gårdsdriften (p=0,000). Parentes indikerer at det er 
få svar som ligger til grunn for disse tallene. 

Hovedansvar for Ku Geit Ku og geit Totalt 
gårdsdriften (N=l 634) (N=l76) (N=14) (N=l 824) 
Kvinne 4,1 % 11,9 % (14,3 %) 4,9% 
Mann 68,8 % 50,0 % (42,9 %) 66,8 % 
Begge i fellesskap 26,0% 37,5 % (42,9 %) 27,2% 
Samdrift 1,1 % 0,6% - 1,0 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

Hovedansvaret på de aller fleste gårdene ligger til mannen 
(67 prosent). Det er imidlertid interessant at kvinnene i langt større 
grad har dette ansvaret på gårder med geit enn hvor det er ku. 
Samtidig er det interessant å se at 26 prosent av de med kyr svarer at 
dette ansvaret er de begge om, og 38 prosent av geitbøndene. Det er 
kun 19 stykker som oppgir at de er i samdrift for tiden7• 

I undersøkelsen er det spurt etter alder på gårdbruker og deres evt. 
ektefelles/samboers fødselsår. I enkelte tilfeller har gårdbruker kun 
oppgitt sin egen alder, selv om vedkommende er gift/samboer. Under 
går aldersfordelingen til kvinner og menn fram. 

Tabell 3. 7. Gårdbrukerne og deres evt. ektefeller fordelt på ulike 
fødselsårskategorier. 

Fødselsår Kvinne (N=1397) Mann (N=l 769) 
Inntil 1940 8,7% 15,0 % 
1941-1950 28,3 % 27,9 % 
1951-1960 32,9 % 31,7 % 
1961-1970 25,8 % 22,3 % 
Etter 1970 4,4 % 3,1 % 
Totalt 100 % 100 % 

Kvinnenes gjennomsnittsalder i dette materialet er på 43,6 år, noe som 
i snitt er 2,1 år yngre enn mennenes gjennomsnittsalder. 

7 Det er pr. 29 .10.98 registrert 310 samdrifter, det vil si 1,2 prosent av dagens 
melkeleverandører (Omsetningsrådet 1998b). Slik sett er de med samdrift noe 
underrepresentert i denne undersøkelsen. 
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Gjennomsnittsalderen i dette utvalget er noe lavere enn gjennomsnittet · 
av landets gårdbrukere totalt sett; hvor en kommer ut med en snittalder 
på 47 år for kvinner og 48 år for menn (Strøm m.fl. 1996). Dette kan 
nok blant annet henge sammen med at melkeproduksjon er en så 
krevende produksjon at det i en del tilfeller er nødvendig å levere kua, 
før en gir fra seg gården. Dette er forøvrig forhold vi kommer tilbake 
til, når vi ser på hva produsentene som har tenkt å slutte med 
melkeproduksjon har tenkt å foreta seg (se kapittel 9). Derimot er det 
interessant her å se om kvinner på gårder hvor det er yngre brukere, i 
større grad har hovedansvaret for driften. Figuren under kan tolkes i 
retning av at det ikke er tilfellet. 

~ 
·g, 1951-1960 (N=552) 

.l!l ro 

.:,,(. 
en 
Gi 
~ 1941-1950 (N=487) 
<Sl 
u. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Prosent 

• Mann - ; Kvinne !ii!I Begge i fellesskap 

Figur3.2. Hovedansvar for drift; endring over tid (p=0,000) . . 

I figur 3.4 er det tatt utgangspunkt når menn er født. Vi ser at det er en 
større andel (77 % ) av de som er født i perioden 19 51 -60 enn de i 
tiåret før (73 %), som har hovedansvaret for driften alene. Størst 
endringer ser vi imidlertid på at det er betydelig færre gårder hvor 
menn og kvinner deler ansvaret. Det kan derfor se ut som om mannen 
i større grad er i ferd med å bli alene på gårdene. 

3.2.1 Eierforhold 

Melkeprodusentene eier i all hovedsak gården selv (92 % ), mens 7 
prosent forpakter hele eller deler av gården. I tabellen under vises 
overtakelsestidspunkt gården hos de som eier den selv. 
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Overtakelsesår for dagens melkeprodusenter 
(N=l 665). 

Side 21 

Av dagens melkeprodusenter er det en overvekt som ble eiere i 
perioden 1971-1990. Samtidig går det fram at 24 prosent har tatt over 
etter 1990. Dette er tall som stemmer godt overens med at 3-4 prosent 
av eiendommene skifter eier hvert år (Utvalg for likestilling og 
rekruttering i landbruket, 1998). I neste figur går det fram om og evt. 
hvem, som hadde odel på gården. 
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Figur 3.4. 

Ja, kvinne Ja, mann Nei 

Om og eventuelt hvem som var odelsberettiget til 
gården (N=l 649). 

Av figuren ser vi at 18 prosent ikke ble eiere av gården som 
odelsberettigede. Henholdsvis 10 og 72 prosent opplyser at kvinne 
eller mann hadde odel på gården. På de gårdene der kvinne hadde odel 
på gården, opplyser 38 prosent at det er mannen i dag som har 
hovedansvaret for driften, mens 44 prosent sier de deler ansvaret. Det 
går fram av tabell 3.8 på neste side. 
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Tabe/13.8. Hvem som hadde odel på gården kontra hvem som i 
dag har hovedansvaretfor drift (p=0,000). 

Odelsberettiget Hovedansvar drift 
Kvinne Mann Begge i fellesskap Totalt 

Kvinne (N= 167) 18,6 % 37,7 % 43,7 % 100 % 
Mann (N=l 187) 2,1 % 70,7% 27,2 % 100 % 
Ingen (N=289) 8,0% 68,2 % 23,9 % 100 % 
Totalt (N=l 643) 4,8 % 66,9 % 28,3 % 100 % 

I neste figur rettes oppmerksomheten mot de som i dag forpakter hele 
eller deler av gården. 

Figur3.5. 

Vet ikke/usikkert 
21.4% 

Nei 
11,9% 

Ja 
'--- 66,7% 

De som leier/forpakter i dag sitt svar på om det er de 
som blir de neste eierne av gården (N=126). 

Et klart flertall av de som forpakter hele eller deler av eiendommen, 
svarer bekreftende på at de blir de neste eierne av gården. Samtidig er 
det henholdsvis 12 og 21 prosent som svarer "nei" eller at de er usikre 
på om de faktisk blir de neste eierne av gården. Det er derfor grunn til 
å anta at de som allerede vet at de vil bli de neste eierne har klarere 
planer for hva de har tenkt å foreta seg i framtida. 

3.2.2 Barn 

Opplysninger om gårdbrukerne har barn er interessant, både ut fra 
rekruttering og arbeidsbelastning. Vi skal nøye oss med å se på hvor 
mange som har barn, og aldersspredningen på barna til dagens 
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melkeprodusenter. I alt 83 prosent opplyser at de har barn, og i 
tabellen under går aldersfordelingen på eldste og yngste barn fram. 

Tabell 3.9. Fødselskategori eldste og yngste barn. 
Fødselsårskategori Eldste barn (N=l 490) Yngste barn (N=l 286) 
Inntil 1960 3,0% 0,2% 
1961-1970 21,9 % 7,9% 
1971-1980 30,9 % 27,1 % 
1981-1990 30,5 % 32,5 % 
Etter 1990 13,6 % 32,4 % 
Totalt 100 % 100 % 

3.2.3 Melkeprodusentenes utdanning 

Det er her både spurt etter kvinnenes og mennenes utdanning. I første 
omgang vil det her være gårdens samlede formelle kompetanse som 
står i fokus, uavhengig av hvor involvert de er i gårdsdriften. 

Tabell 3.10. Kvinner og menns høyeste utdanning. 
Høyeste utdanning Kvinne Mann 

(N=l 412) (N=l 787) 
Grunnskole/folkeskole 22,9 % 23,9 % 
Videregående skole 52,6 % 59,8 % 
Fagskole 6,0% 9,7% 
Høgskole-/universitetsutdanning på inntil 4 år 14,7 % 4,4% 
Høgskole-/universitetsutdanning på mer enn 4 år 3,8% 2,3 % 
Totalt 100 % 100 % 

Interessant her er det faktum at kvinner gjennomgående ser ut til å ha 
noe høyere utdanning enn menn. Dette kan i neste omgang tenkes å 
henge sammen med i hvilken grad de arbeider utenfor gården, som vi 
forøvrig kommer tilbake til senere. Det er forøvrig en langt større 
andel menn (54 %) enn kvinner (17 %) som har formell 
landbruksutdanning. Det er imidlertid verdt å merke seg at andelen er 
betydelig høyere her enn i en medlemsundersøkelse for NRF i 1988, · 
hvor 46 og 5 prosent av henholdsvis menn og kvinner svarte at de 
hadde landbruksutdanning (Schrøder, 1989). På de gårdene hvor 
kvinnene har hovedansvaret eller hvor begge driver i fellesskap, er 
andelen som har landbruksutdanning langt høyere, henholdsvis 30 og 
26 prosent. Dette går fram av figur 3.6 på neste side. 
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Figur 3.6. 

Kvinne Mann 

• Kvinne 

i'J Mann 

Begge i fellesskap 

Andelen av kvinner og menn som harformell 
landbruksutdanning fordelt etter hvem som har 
hovedansvaret for gårdsdriften8• 

Side 24 

Selv på de gårdene der kvinnene har hovedansvaret, er det en mindre 
andel kvinner enn menn som har formell landbrnksutdanning. Av de 
som har en form for landbrnksutdannelse, viser det seg at 
hovedtyngden har agronomutdannelse (videregående nivå). 

3.2.4 Annen arbeidserfaring 

Melkeprodusentene ble spurt om de har annen arbeidserfaring enn 
som bonde, og evt. hvor mange år de har vært ute i annet arbeid 
(også). Det viser seg at en større andel av kvinnene enn mennene også 
har annen arbeidspraksis. I forlengelsen av dette er det naturlig å se 
nærmere på i hvilken grad de arbeider utenfor gården i dag, og 
eventuelt i hvilket omfang. 

8 Denne figuren viser resultatet av to ulike krysskjøringer, hvor en har testet 
sammenhengen mellom antall kvinner som har landbruksutdanning mot ansvar for 
gårdsdrift, og antall menn med landbruksutdanning mot ansvaret for gårdsdriften 
hver for seg. Derfor oppgir vi derfor ikke N og p -verdier da det varierer fra søyle til 
søyle. Samdrift er også utelatt i figuren, da dette kun omfatter 19 stykker. 
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Nei Ja, deltid Ja, heltid 

• Kvinne (N = 1 490) O Mann (N = 1 706) 

Arbeid utenfor gården i dag, fordelt etter kjønn. 

Side 25 

En større andel kvinner enn menn arbeider utenfor gården. Samtidig 
går det fram at hele 70 prosent av mennene og 44 prosent av kvinnene 
ikke arbeider utenfor gården9• Kan så de tenke seg å arbeide mer 
utenfor gården i framtida? Under er svarene på hvordan de ønsker å 
tilpasse seg sin egen arbeidsinnsats utenfor gården i framtida. 

60 

50 

- 40 c: 
gi 30 e 
Il. 20 

10 

0 

Figur3.8. 

Øke Redusere Som nå Usikker 

• Kvinne (N = 1 337) O Mann (N = 1 522) 

Om de ønsker å øke eller redusere sin arbeidsinnsats 
utenfor gården i en tiårsperiode. 

Flertallet av både kvinner og menn ønsker å fortsette som i dag, mens 
en noe større andel kvinner ønsker å øke arbeidsinnsatsen utenfor 
gården. Dette er ganske sammenfallende med NRF-medlemmenes 
svar for ti år siden (Schrøder,1989), hvor 56 prosent av mennene og 43 

9 Når vi isolerer de brukene hvor vi har opplysninger om både kvinner og menns 
arbeidssituasjon (1 364 svar), endrer det ikke vesentlig på totalfordelingen, slik den 
er presentert i figur 3.8. 
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prosent av kvinnene ville "fortsette som nå", mens 6 og 7 prosent av 
henholdsvis menn og kvinner ønsket å øke arbeidsinnsatsen utenfor 
gården. 

3.3 Bakgrunnsvariabler for den videre analysen 

I dette kapitlet er en rekke kjennetegn knyttet til gårdsbrukene og 
melkeprodusentene blitt presentert. 

I den videre analysen vil det være nødvendig å begrense antall 
bakgrunnsvariabler, og denne gjennomgangen viser at enkelte 
variabler kan tjene som "nøkkelvariabler". Det vil her si at alle 
spørsmål som blir presentert i den videre analysen, skal være 
kontrollert for disse. Vi skal avrunde dette kapitlet med kort å gå inn 
på hvilke variabler dette er, og å begrunne hvorfor disse variablene 
blir benyttet i denne undersøkelsen. 

Ramme 3.1 Oversikt over nøkke/variabler 

• 

• 

• 

• 

Type melkeproduksjon; ku eller geit. Dette er en helt sentral variabel, som 
v1 mener er nødvendig å kontrollere alt for. Det er 14 i dette materialet som 
både har ku og geit, og der annet ikke er nevnt, vil disse holdes utenfor 
analysen. Dette for å få sikrere data. 

Geografi; meieriselskap/meieriregion. Begge blir benyttet men ofte vil det 
være nødvendig å dele det på fem regioner, for å få nok svar for hver 
inndeling 10• 

Kvotestørrelse; blir her uttrykk for store og små melkeprodusenter. A 
avdekke forskjeller mellom store og små bønders tilpassing. 

Hovedansvar for drift; kvinne, mann, begge i fellesskap, velger disse da ulik 
tilpassing? Her under vil det også være mulig å trekke mn samdrift, men det 
vil i begrenset grad bli gjort, all den tid det er svært få (19) i dette materialet 
som har oppgitt at de driver i samdrift. 

Alle spørsmål og problemstillinger vil dermed bli kontrollert med 
bakgrunn i disse fem "nøkkelvariablene". I tillegg vil det bli sjekket 
for andre variabler der det er naturlig. 

10 Den er sammenfallende med tradisjonell inndeling brukt i meierisamvirket. 
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Det bør også legges merke til at størrelse på melkekvote brukes som 
størrelsesindikator i undersøkelsen. Det er i tillegg foretatt en del 
tester med utgangspunkt i størrelse på areal og andel leiejord, men de 
gir ofte lite ny informasjon når det allerede er testet for størrelse på 
melkekvote. Areal er derfor sjelden omtalt/referert til i resten av 
rapporten, og det vil i hovedsak bli presentert tester med utgangspunkt 
i størrelse på melkekvote. 
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4 Produsentenes framtid i 
melkeproduksjonen 

Side 28 

Framtidig melkeproduksjon, hvor og hvordan, er to sentrale spørsmål 
å få belyst i denne undersøkelsen. I dette kapitlet presenteres 
melkeprodusentene svar på følgende spørsmål: "Hvilke planer anser 
du som realistiskfor melkeproduksjonen på gården i et 5 års 
perspektiv?" Produsentene ble stilt overfor fem alterativ: 

• Som i dag 
• Utvide 
• Redusere 
• Avvikle 
• Usikker 
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Som i dag Utvide Redusere 

• Ku (N = 1 5971 

O Geit (N = 158) 

Avvikle Usikker 

Figur 4.1. Gårdens produksjon i et femårsperspektiv (p=0,029). 

Figuren viser rimelig sammenfall mellom ku- og geiteprodusentenes 
planer framover. Når det blir signifikante forskjeller på dette 
spørsmålet, så skyldes det først og fremst at det er flere usikre 
geiteprodusenter enn produsenter med ku. 

4.1 Faktorer som påvirker framtidsplaner 

Hvilken meieriregion (også selskap) produsentene tilhører viser seg å 
ikke ha noe si for deres planer. Det betyr at bildet ikke kan sies å endre 
seg med hensyn til hvor de bor i landet. Når vi samtidig kan lese om 
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"bygder som tømmes for melk 11 " rundt ordningen med kjøp og salg av 
melkekvoter, henger det sammen med at den geografiske inndelingen 
på selskaps- og regionnivå i denne undersøkelsen, ikke klarer å fange 
opp endringer på et så lokalt plan. 

4.1.1 Størrelse på produksjonen 

I denne undersøkelsen har vi valgt å benytte melkekvote som 
størrelsesindikator. 

Tabell 4.1. Kubøndenes planer for de neste fem år, sett i forhold 
til størrelse på melkekvote (p=0,000). 

!Framtids- Melkekvote i hele 1 000 liter 
planer Inntil 40 41-60 61-80 81-100 101-120 121 og mer Totalt 

(N=l89) (N=341) (N=461) (N=286) (N=133) (N=l66) (N=l576) 
Som i dag 56,1 % 58,1 % 63,1 % 57,0 % 61,7 % 69,3 % 60,6% 
Utvide 16, 4% 21,1 % 23 ,0 % 29,7% 28,6 % 19,3 % 23 ,1 % 
Redusere 0,5 % 2,6% 1,7 % 1,0 % 2,3 % 1,2 % 1,6 % 
Avvikle 10,1 % 7,3 % 5,4% 3,1 % 1,5 % 2,4 % 5,3 % 
Usikker 16,9 % 10,9 % 6,7% 9,1 % 6,0% 7,8 % 9,3 % 
rTotalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tendensen er entydig; majoriteten av kubøndene, uavhengig av 
størrelse på melkekvoten, vil fortsette med melkeproduksjon i samme 
omfang som i dag. Når det allikevel er signifikante forskjeller, så 
skyldes det først og fremst at det er en betydelig høyere andel av de 
med minst kvote som er usikre på hva de skal foreta seg de neste fem 
årene. Det er også færre av de med inntil 40 tusen liter i melkekvote, 
som skal utvide melkeproduksjonen. Det er i mellomkategoriene - de 
som har mellom 81 - 120 000 liter i årlig kvote, hvor flest har planer 
om å utvide. De med over 120 000 liter i kvote er mindre interessert i 
å utvide, og nettopp dette "trendbruddet" i tabellen henger muligens 
sammen dagens kvoteordning, der de som ikke har "historisk kvote 12" 

på mer enn 130 000 liter, ikke har mulighet til å kjøpe kvote utover 
det. 

11 Se f.eks. oppslaget i avisa Fylket den 25.8.98 "dramatiskfor Vanylvsjordbruket" 
og i avisa Østlendingen den 21.8.98 "Brydalen rakner". 
12 Med historisk kvote menes den kvote det var på gården, da kvoteordningen første 
gang ble innført i 1983. 
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Tabell 4.2. Geitebøndenes strategi for de neste fem år, sett i 
forhold til størrelse på melkekvote (p=0,857). 

Strategi Melkekvote i hele 1 000 liter 
Inntil 30 000 (N=56) 31 000 og mer (N=98) Totalt (N=l54) 

Som i dag 60,7 % 54,l % 56,5 % 
Utvide 16,1 % 20,4% 18,8 % 
Redusere - 1,0% 0,6% 
Avvikle 8,9% 8,2% 8,4% 
Usikker 14,3 % 16,3 % 15,6 % 
Totalt 100 % 100 % 100% 

I motsetning til kubøndene, så er det ikke noe signifikante utslag med 
hensyn til størrelse på kvote, når det gjelder geiteprodusentene. 
Størrelse på melkekvote ser derfor til å slå ut forskjellig for ku og 
geiteprodusentene. Dette er forhold vi må ta hensyn til videre i denne 
undersøkelsen. 

4.1.2 Egenskaper knyttet til gårdbruker 

Er det slik at det er forskjell på hvem som har hovedansvaret for 
driften; kvinne, mann eller begge i fellesskap for hvilke planer de har 
for framtidig drift? I denne undersøkelsen er svaret nei! Det er ingen 
signifikante sammenhenger mellom hvem som har hovedansvaret drift 
av gården og hvilke planer de har for melkeproduksjonen i framtida. 
For overtakelsestidspunkt ser vi derimot at dette varierer med 
framtidsplaner. 

Tabell 4.3. Overtakelsestidspunkt og planer for framtidig drift 
(p=0,000). 

Framtids- Inntil 1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991 og Totalt 
planer (N=39) (N=l97) (N=481) (N=SlO) senere (N=l 611) 

(N=384) 
Som i dag 48,7% 67,0 % 65 ,5 % 60,2 % 53,6 % 60,8 % 
Utvide 7,7% 15,2 % 16,6 % 21 ,0 % 34,9% 22,0% 
Redusere 5,1 % 1,5 % 1,7% 1,2 % 2,3 % 1,7 % 
Avvikle 25,6% 7,1 % 5,6% 5,3 % 4,2% 5,8% 
Usikker 12,8 % 9,1 % 10,6 % 12,4 % 4,9% 9,7% 
IT'otalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Når det gjelder overtakelsestidspunkt og planer for framtidig drift, så 
opptrer ku- og geitebøndene på en lik måte. Av tabellen over går det 
fram at det er mange (1 av 4) av de som ble eiere/tok over gården fram 
til 1960, som mener at melkeproduksjonen på gården vil være avviklet 
i løpet av kommende femårsperiode. På den andre siden ser vi at hele 
45 prosent av de som har tatt over etter 1990 har planer om å utvide 

· melkeproduksjonen på gården, sammenlignet med 8 prosent av de 
som tok over før 1961. Dette kan tyde på at det er stor usikkerhet 
knyttet brukerskifte, noe som vi kommer nærmere tilbake til i kapittel 
ti. 

4.2 Ei framtid som melkeprodusent · 

I dette kapitlet har vi sett at et betydelig flertall av både ku- og 
geiteprodusentene har planer om å produsere melk i samme omfang 
som i dag, også de nærmeste fem årene. Vi har ikke avdekket 
geografiske forskjeller på dette spørsmålet. 

Derimot så gir størrelsesindikatoren melkekvote signifikante utslag for 
kubøndene. De med minst kvote er overrepresentert blant de som vil 
avvikle produksjonen i løpet av de kommend~ fem år. De minste er 
også større grad usikre på framtidig produksjon. Størrelse gir 
imidlertid ikke samme utslag for geiteprodusentene. 

Hvem som har hovedansvaret for driften og hvilken bakgrunn de har, 
ga ikke de store utslagene i dette kapitlet. Derimot går det fram at 
melkeprodusenter som har vært eiere siden 1960 eller tidligere i langt 
større grad enn sine kollegaer mener at melkeproduksjonen på deres 
driftsenhet vil bli avviklet i løpet av kommende femårsperiode, mens 
de som tok over etter 1990 vil øke melkeproduksjonen. 
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5 Økonomi 

Dette kapitlet ser nærmere på økonomiske faktorer som inntekter, 
gjeld og omsetning fra melkeproduksjonsbrukene. 

5.1 Inntekt 

5.1.1 Samlede alminnelig inntekt 

Med samlede alminnelig inntekt menes de inntektene som blir ført opp 
i post 3.4 i selvangivelsen. Det er spurt etter både gårdbrukers og evt. 
ektefelles/samboers samlede inntekt. I tillegg til gårdsinntektene 
inkluderer dette blant annet inntekt fra annen næring og jobb, 
kapitalinntekter og andre inntekter. I fratrekk kommer fradrag knyttet 
til arbeidsinntekter m.v. og årets underskudd i næringen, samt 
kapitalutgifter og andre fradrag. Begrepet samlede alminnelig inntekt · 
er derfor en måte å belyse hvor mye familien på gårdsbruket har å 
rutte med, og vil i resten av kapitlet omtales som samlet inntekt. 

Tabell 5.1. Samlet inntekt hos melkeprodusentene (p=0,001). 
Samlede alminnelig Ku (N=l632) Geit (N=l 74) Totalt (N=l806) 
inntekt i kroner 
600 000 og mer 2,9% 1,1 % 2,8% 
500 000-599 999 4,4% 0,6% 4,0% 
400 000-499 999 12,1 % 6,9% 11,6 % 
300 000-399 999 29,3 % 24,7% 28,8% 
200 000-299 999 29,0% 32,2% 29,3 % 
100 000-199 999 18,3 % 29,9% 19,4 % 
Under 100 000 4,0% 4,6% 4,0% 
Totalt 100 % 100 % 100% 

Tabellen viser at gårdsbruk med kyr i snitt har en høyere samlet 
inntekt enn gårdsbruk med geit. Det er høyest andel av 
geitemelkprodusentene som svarer at de har mellom 200-299 000 
kroner i samlet inntekt (32,2 %). Den tilsvarende andelen hos de som 
har kyr er 29 prosent. Det er også 29 prosent av kubøndene som har 
svart at de har 300-399 000 kroner i samlet inntekt. 
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Det er også visse regionale forskjeller. Det er 31-32 prosent av de som 
leverer til region Vest og region Midt-Norge som har en samlet inntekt 
på 200-300 000 kroner. I region Øst, Sør og Nord er det flest som 
oppgir å ha en samlet inntekt på mellom 300 000 og 400 000 kroner. 

Gårdbrukerne fikk spørsmål om hvilke planer de har for 
· melkeproduksjonen i de kommende fem årene. Det ble ikke funnet 
noen sammenheng mellom produksjon på gården i et femårsperspektiv 
og samlet inntekt. 

Ved å teste samlet inntekt mot kategorier av geitemelkkvote ble det 
ingen utslag. Det ble det derimot for kumelkkvote. Jo større kvoten er, 
desto større er den samlede inntekten. Flertallet av de som har en 
kvote på under 61 000 liter har en inntekt på 200-300 000 kroner, 
mens flertallet av de som har en kvote på over 61 000 liter har en 
inntekt på mellom 300 000 og 400 000 kroner. 

5.1.2 Andel av samlet inntekt som kommer fra 
gårdsdriften 

Andelen av samlet inntekt som kommer fra gårdsdriften gir oss 
muligheten til å se hvor stor betydning gårdsinntekten har. 

30 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

25 t---------------~ 

c 
~ 15 

IL 10 t--- -

0-24 % 25-49 % 50-74 % 75-89 % 90-99 % 100 % 

Andel av samlet inntaket som kommer fra gården 

Figur 5.1. Prosentvis andel av familiens samlede inntekt som 
kommer fra gårdsdriften. 
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Figuren viser at vel 40 prosent av melkeprodusentene henter mer en 
90 prosent av sine samlede inntekter fra gårdsdriften. Det var ingen 
forskjell mellom ku og geit. I NRF-undersøkelsen fra 1989 svarte 58 
prosent at de hentet 90 prosent eller mer av samlet nettoinntekt fra 
jordbruket (Schrøder, 1989). Dette kan derfor være en indikasjon på at 
andelen som henter "alt" fra gården har gått noe tilbake de siste år. 
Figur 5.1 viser også at bare 4 prosent av melkeprodusentene henter 
mindre enn 25 prosent av inntekten fra gården. 

Produsentene som leverer i region Nord henter en større andel av den 
samlede inntekten fra gårdsbruket enn de som leverer til andre 
meieriregioner. Bøndene som tilhører region Vest henter i mindre grad 
enn sine kolleger inntekten sin fra gårdsbruket. 

Tabell 5.2. Andel av samlet inntekt som kommer fra gården sett i 
forhold til framtidige produksjonsplaner (p=O, 000). 
Ku og geit. 

Andel som Som i Utvide Redusere/ Usikker Totalt 
kommer dag (N=391) avvikle (N=l27) (N=l70) (N=l746) 
fra gården (N=1058) 
100% 29,4% 19,4% 26,8 % 24,1 % 26,5 % 
90-99 % 15,0 % 20,7% 6,3 % 11,8 % 15,3 % 
75-89 % 19,7 % 17,4 % 14,2 % 19,4 % 18,7 % 
50-74 % 20,4% 24,3% 21,3 % 24,1 % 21,7% 
25-49 % 12,2 % 14,6 % 21,3 % 14,1 % 13,6 % 
0-24 % 3,3 % 3,6% 10,2 % 6,5 % 4,2% 
Totalt 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 

Av de som ønsker å fortsette med melkeproduksjonen på samme nivå 
som i dag, henter nesten 30 prosent av utvalget all inntekt fra gården. 
Av de som ønsker å utvide er det flest som henter mellom 50 og 74 
prosent av sin samlede inntekt fra gården. Av de som har planer om å 
redusere/avvikle melkeproduksjonen eller er usikre er det en høyere 
andel som henter under 24 prosent av inntekten fra gården, enn det er 
hos de som vil fortsette som i dag eller utvide. 

Andelen av inntekten som kommer fra gårdsdriften varierer ikke med 
geitemelkekvote, men den varierer med kumelkkvote. Resultatet viser 
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at jo større kvote, desto større andel av samlet inntekt kommer fra 
gården. Vel 50 prosent av produsentene som har en melkekvote på 
over 100 000 liter, henter minst 90 prosent av den samlede inntekten 
fra gården. Tilsvarende tall for de som har en kvote på under 41 000 
liter er 28 prosent. 

Den neste tabellen tar for seg hvorvidt hvem som har hovedansvar for 
gårdsdriften har noen betydning for inntekten. 

Tabell 5.3. Andel av inntekten som kommer fra gården sett i 
forhold til hvem som har hovedansvaret for drift 
(p=0,000). Ku og geit. 

Andel som Kvinne Mann Begge i Totalt 
kommer fra (N=88) (N=l203) fellesskap (N=l781) 
gården (N=490) 
100 % 22,7% 22,4 % 36,1 % 26,2% 
90-99 % 8,0% 15,3 % 17,3 % 15,5 % 
75-89 % 10,2 % 19,8 % 16,9 % 18,5 % 
50-74 % 20,5 % 24,0% 15,9 % 21,6 % 
25-49 % 31,8 % 14,0 % 10,4 % 13,9 % 
0-24 % 6,8% 4,5 % 3,3 % 4,3 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 

Gårdsbruk som drives av begge i fellesskap henter en større andel av 
sin totale inntekt fra gårdsbruket, enn gårder der en har hovedansvaret 
alene. Andelen kvinner og menn med hovedansvar som henter all 
inntekt fra gården er lik, men vi ser at for de som henter mellom 50 og 
100 prosent av inntektene fra gården, er andelen menn høyere. 
Tilsvarende er andelen kvinner som henter mindre enn 50 prosent av 
totalinntekten fra gården høyere enn andelen menn. 

5.1.3 Andel av gårdsinntektene som kommer kun fra 
melkeproduksjonen 

Vi skal her se litt nærmere på hvor avhengig melkeprodusentene er av 
melkeinntektene. 
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Tabell 5.4. Prosentvis andel av inntektene fra gården som 
kommer fra melkeproduksjonen (p=0,002). 

Prosentandel av inntektene Ku (N=l639) Geit (N=l 75) Totalt 
fra gården som kommer fra (N=l814) 
melkeproduksjonen 
90 % og mer 36,9 % 49,1 % 38,1 % 
75-89 % 29,6% 22,9 % 28,9 % 
50-74 % 24,3 % 16,6 % 23,6% 
25-49 % 7,3 % 10,9% 7,6% 
0-24 % 1,9% 0,6 % 1,8 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 

Tabellen viser at 67 prosent av de med kyr og 77 prosent av 
geitebøndene henter mer en 7 5 prosent av inntektene fra gårdsbruket 
fra melkeproduksjonen. Geitebøndene skiller seg klart ut ved at 
melkeinntektene utgjør en langt større andel av inntekten fra gården 
enn de gjør for kubøndene. Det er naturlig, fordi i geitenæringen er 
kjøttinntektene relativt lave. 

Når det gjelder meieriregion ser vi samlet på ku og geit. Dette fordi 
trenden for ku og geit er lik, og at det er altfor få geitebønder med til å 
splitte dem opp på alle regionkategoriene. I alt 54 prosent av de som 
leverer melk i region Nord har en gårdsinntekt hvor melkeproduksjon 
utgjør over 90 prosent av inntektene. Dette er godt over hva som er 
vanlig i de andre regionene. Det viser seg at både ku og 
geiteprodusentene i region Nord er overrepresentert blant de som 
henter en stor andel av gårdsinntektene fra melkeproduksjonen. En 
grunn til dette kan være de klimatiske forhold som tilsier mindre 
satsing på andre tilleggsproduksjoner som grønnsaker, poteter og 
korn. I region Sør utgjør melkeinntektene en mindre andel av 
gårdsinntektene i forhold til resten av landet. 

Når det gjelder prosentvis andel av gårdsinntektene som kommer fra 
melkeproduksjonen sett i forhold til planene for drift de kommende 
fem årene for ku og geit, er det vanskelig å trekke ut noen klar 
tendens. Hvis vi kun ser på de som henter minst 75 prosent av 
gårdsinntekten sin fra melkeproduksjonen, er det imidlertid klare 
forskjeller. Av de som vil fortsette som i dag, oppgir 70 prosent at de 
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vil hente mer enn 75 prosent av inntekten fra melkeproduksjonen. 
Tilsvarende tall finner vi for de som vil utvide (69 %). For de som vil 
redusere eller avvikle er andelen derimot lavere; 56 prosent. 

Tabell 5.5. Prosentvis andel av gårdsinntektene som kommer fra 
melkeproduksjon (ku og geit) sett i forhold til hvem 
som har hovedansvaretfor gårdsdriften (p=0,000). 

Andel av gårdsinntektene Kvinne Mann Begge i Totalt 
som kommer fra (N=89) (N=l209) fellesskap (N=1787) 
melkeproduksjonen (N=489) 
90 % og mer 52,8 % 36,0 % 40,1 % 37,9% 
75-89 % 12,4% 31,7 % 26,6% 29,3 % 
50-74 % 16,9 % 23,3 % 25,2 % 23,5 % 
25-49 % 13,5 % 7,4% 6,7% 7,5 % 
0-24 % 4,5% 1,7% 1,4 % 1,7% 
Totalt 100% 100% 100 % 100 % 

Tabellen viser at melkeproduksjonsinntektene på gårdsbruk hvor 
kvinnene har hovedansvaret utgjør en større andel av gårdsinntektene 
enn for menn og de som driver i fellesskap. Hele 53 prosent av 
kvinnene henter over 90 prosent av inntektene fra melkeproduksjon, 
mens for mennene er tilsvarende tall 36 prosent. Dette henger blant 
annet sammen med at mange kvinner har hovedansvaret for 
geitgårder. 

5.2 Samlet gjeld 

Med dette begrepet menes både langsiktig og kortsiktig gjeld. Dette er 
gjeld som er knyttet både til gårdsdriften og til privat forbruk. Det 
betyr den gjeld gårdbruker og evt. ektefelle/samboer har. 
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Tabell 5.6. Samlet gjeld (p=0,000). 
Samlet gjeld i kroner Ku (N=l641) Geit (N=l75) Totalt (N=l816) 
2 000 000 og mer 2,7% 1,1 % 2,6% 
1 500 000-1 999 999 4,1 % 0,6% 3,8% 
1 000 000-1 499 999 13,0 % 7,4% 12,5 % 
500 000-999 999 28,9 % 28,6% 28,9 % 
250 000-499 999 19,0 % 25,1 % 19,6 % 
100 000-249 999 12,9 % 21,7 % 13,7 % 
Under 100 000 19,3 % 15,4 % 18,9 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 

Det er flest melkeprodusenter som har en gjeldsbelastning som ligger 
mellom 500 000 og 1 mill. kroner (29 %). I denne gjeldskategorien 
finner vi både flest kuprodusenter og flest geiteprodusenter, fulgt av 
de som har fra 250-500 000 i gjeld. 

Det viser seg at gårdsbruk med kyr har en større gjeldsbelastning enn 
bruk med geit. Årsaken kan være at kumelkproduksjon er mer 
kapitalkrevende og krever større bruk av innsatsfaktorer enn 
geitemelkeproduksjonen. Vi har blant annet sett tidligere i rapporten at 
geitebøndene disponerer større utmarksareal, og trolig da i større grad 
utnytter utmarka. En annen grunn til at det er større gjeldsbelastning 
på hos de som driver med kyr er at de må foreta mer omfattende 
bygningsmessige endringer for å etterkomme kravene i de nye 
forskriftene. Dette kommer vi forøvrig tilbake til i kapittel 7. 

Det er svært lite som skiller i gjeldsbelastningen blant produsentene i 
de ulike regionene, men en noe større andel av de som leverer til 
region Midt-Norge har en gjeld på mellom 500 000 og 1000 000 
sammenlignet med landsgjennomsnittet. Når det gjelder samlet gjeld i 
forhold til planene for melkeproduksjonen de kommende fem årene er 
dette vist i tabell 5. 7. 
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Tabell 5.7. Samlet gjeld sett iforhold til framtidige planerfor 
melkeproduksjonen. Ku og geit samlet (p=0,000). 

Samlet gjeld i Som i Utvide Redusere Usikker Totalt 
kroner dag (N=396) /avvikle (N=174) (N=l756) 

(N=1059) (N=l27) 
2 000 000 og mer 2,0% 3,3 % 1,6 % 5,2 % 2,6% 
1 500 000-1999 999 3,1 % 6,3 % 4,7% 1,7 % 3,8% 
1 000 000-1499 999 11,6 % 16,7 % 9,4% 11,5 % 12,6 % 
500 000-999 999 28,9% 34,1 % 22,8 % 19,0 % 28,6% 
250 000-499 999 20,6% 16,4 % 15,0 % 23,6% 19,5 % 
100 000-249 999 14,7 % 9,8% 15,7 % 15,5 % 13,8 % 
Under 100 000 19,1 % 13,4 % 30,7 % 23,6 % 19,1 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tabellen over viser at de som har tenkt til å redusere/avvikle ikke har 
spesielt stor gjeldsbelastning. Nesten en av tre har under hundre tusen 
kroner i gjeld. Gjeldsbelastningen er faktisk større hos de som ønsker 
å satse på melkeproduksjonen. Om liten gjeldsbelastning henger 
sammen med at de nå står overfor et brukerskifte kommer vi tilbake til 
i kapittel 10. 

Tabell 5.8. Samlet gjeld sett i forhold til geitemelkkvote 
(p=0,001). 

Samlet gjeld i Geitemelkkvote Geitemelkkvote Totalt 
kroner Inntil 30 999 31000 og mer (N=l16) (N=l82) 

(N=66) 
2 000 000 og mer - 0,9% 0,5 % 
1 500 000-1999 999 1,5 % - 0,5 % 
1000000-1499 999 - 11,2 % 7,1 % 
500 000-999 999 16,7 % 34,5 % 28,0 % 
250 000-499 999 37,9 % 18,1 % 25,3 % 
100 000-249 999 22,7% 22,4 % 22,5 % 
Under 100 000 21,2 % 12,9 % 15,9 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 

Tabellen over viser at gjeldsbelastningen er større hos gårdsbruk med 
stor geitemelkekvote enn hos de som har liten kvote. Hele 82 prosent 
av de som har under 31 000 liter i melkekvote har en gjeldsbelastning 
på under 500 000 kroner. Tilsvarende tall for de som har kvote på over 
31 000 liter er 53 prosent. Den samme tendensen er å se innenfor 
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gårdsbruk som driver med kumelkproduksjon. Gårdsbruk med mindre 
kvote har en lavere gjeldsbelastning enn brukene med større kvote. 

5.3 Samlet omsetning på gården 

Ved bruk av dette begrepet er det mulig å å danne seg et bilde av 
omfanget av produksjonen på gården og hvilke muligheter den har. 
Tallene bør tolkes litt forsiktig på grunn av at noen av respondentene 
har blandet omsetning med alminnelig samlede inntekt. 

Tabell 5.9. Samlet omsetning på gården i kroner (p=0,000). 
Samlet omsetning Ku (N=1381) Geit (N=l46) Totalt (N=1527) 
på gården 
Inntil 300 000 9,1 % 27,4 % 10,8 % 
300 001-600 000 36,4% 58,9 % 38,6% 
600 001-900 000 31,4 % 11,6 % 29,5 % 
900 001-1 200 000 14,1 % 1,4% 12,9 % 
Over 1 200 000 9,0% 0,7% 8,2% 
Totalt 100 % 100 % 100% 

Tabellen viser at 49 prosent av produsentene har en omsetning på 
under 600 000 kroner, mens 30 prosent har en omsetning på mellom 
600 000 og 900 000 kroner. Tabellen viser en klar tendens at 
kumelkprodusentene har en større omsetning enn geitemelk
produsentene. Dette er med på å bekrefte at kumelkproduksjon er mer 
kapitalkrevende enn geitemelkproduksjon. Vel 85 prosent av 
geitemelkprodusentene har en omsetning på under 600 000 kroner. 
Det tilsvarende tallet for kumelkproduksjon er 45 prosent. Dessuten 
har 27 prosent av geitebøndene under 300 000 i omsetning, mens bare 
9 prosent av de som har kyr har så lav omsetning på gården. 

Omsetningen i kroner på hvert gårdsbruk er lavere i region V est enn i 
resten av landet. Årsaken til det er blant annet at gårdsbruk i Vest er 
noe mindre enn gjennomsnittsbrukene i landet både når det gjelder 
areal (høy andel under 200 dekar; 88 % for kyr og 100 % for geit) og 
kvotestørrelse for ku. I tillegg har vi sett at geiteproduksjonen står 
sterkt i denne regionen, og som vi nettopp har sett (tabell 5.9), så er 
det gjennomgående lavere omsetning på disse gårdene. I de andre 
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regionene er det ingen store forskjeller når det gjelder størrelsen på 
omsetningen på brukene. 

Tabell 5.10. Samlet omsetning på gården sett i forhold til 
framtidige produksjonsplaner. Ku og geit samlet 
(p=0,000). 

Samlet omsetning Som i Utvide Redusere/ Usikker Totalt 
på gården dag (N=348) avvikle (N=142) (N=1481) 

(N=880) (N=lll) 
Inntil 300 000 10,6 % 6,6% 21,6 % 15,5 % 10,9% 
300 001-600 000 37,8 % 35,1 % 37,8 % 50,7% 38,4% 
600 001-900 000 30,8 % 32,2 % 27,9% 16,9 % 29,6% 
900 001-1200000 13,2 % 16,1 % 7,2% 8,5 % 13,0 % 
Over 1 200 000 7,6% 10,1 % 5,4% 8,5 % 8,1 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Omsetningen er lavest på de gårdsbrukene som ønsker å redusere/ 
avvikle og hos de som er usikre på framtidig melkeproduksjon. De 
melkeprodusentene som ønsker å satse i næringen har en noe større 
omsetning enn de andre gårdsbrukene. Hos de som skal redusere eller 
avvikle har i underkant av 60 prosent en lavere omsetning enn 600 
000, og hos de som er usikre på videre drift er tilsvarende tall 66 
prosent. Hos de som ønsker å utvide er til sammenligning andelen 
med omsetning under 600 000 kroner lik 42 prosent. 

Vi ønsker å se samlet omsetning også i forhold til kvotestørrelse. 

Tabell 5.1 J. Samlet omsetning på gården sett i forhold til 
geitemelkkvote i liter (p=O, 004). 

Samlet omsetning Geitemelkkvote Geitemelkkvote Totalt (N=l54) 
på gården Inntil 30 999 31000 og mer 

(N=53) (N=lOl) 

Inntil 300 000 43,4% . 16,8 % 26,0% 
300 001-600 000 50,9% 66,3 % 61,0 % 

600 001-900 000 3,8% 14,9 % 11,0% 

900 001-1 200 000 1,9% 1,0 % 1,3 % 
Over 1200 000 - 1,0% 0,6% 

Totalt 100% 100 % 100% 
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Det går fram av tabellen over at omsetningen på gården er høyere jo 
større kvote gårdsbruket har. Det er naturlig i og med at det er en nær 
sammenheng mellom kvotestørrelse og omsetningsomfang. Det 
samme gjør seg gjeldene for gårdsbruk som driver med 
melkeproduksjon. Vi så dessuten i forrige avsnitt at også den samlede 
inntekten økte med økende kvotestørrelse. 

5.4 Økonomiske aspekter - en oppsummering 

Størrelse på melkeproduksjonen har naturlig nok mye å si for de 
økonomiske faktorene. Med økende størrelse på melkekvoten, øker 
omsetning, inntekt, andelen av inntekten som kommer fra gården, 
samt gjeld. Det er også slik at de som driver med kyr gjennomgående 
har større samlet inntekt, omsetning og gjeld enn geitebøndene. 
Derimot skiller geiteprodusentene seg ut ved at de henter en større 
andel av gårdens inntekter fra melkeproduksjonen enn hva de med kyr 
gi ør. 

Region Vest og Midt-Norge skiller seg ut ved at produsentene der har 
en lavere samlet inntekt enn sine kolleger i de øvrige regionene. 
Produsentene i vår nordligste region skiller seg ut ved at de henter en 
større andel av inntektene fra gården, og at melkeinntektene utgjør en 
større andel av gårdens inntekter enn det vi finner i resten av landet. 

Når det gjelder planer for framtidig produksjon, så er de som har 
planer om å redusere eller avvikle overrpresentert blant de som henter 
minst av totalinntekten fra gården. Det samme utslaget :far en når en 
tar for seg hvor stor andel av inntekten på gården som 
melkeproduksjonen utgjør. Det ser ut til at som ønsker å redusere 
melkeproduksjonen eller avvikle den helt er overrepresentert blant de 
med lav gjeld og relativt lav omsetning sett i forhold til de som ønsker 
å fortsette som i dag. Det er med andre ord ikke de med størst gjeld . 
som avvikler melkeproduksjonen. 
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6 Livet som gårdbruker 

6.1 Positive sider ved å være melkeprodusent 

Gårdbrukerne i denne undersøkelsen ble bedt om å ta stilling til hvor 
enige de var i at følgende forhold er å betrakte som positive sider ved 
det å være melkeprodusent; 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

inntekten 
frihet i arbeidsdagen 
muligheten til å skape sitt eget 
arbeidet med husdyr 
følelsen av å gjøre noe nyttig 
muligheten til å bygge videre på tidligere generasjoners arbeid 
bo- og arbeidsplass på samme sted 

Svaralternativene "helt enig" og "delvis enig" i at forholdet er en 
positiv side ved å være melkeprodusent er slått sammen i figurer og 
tabeller i dette kapitlet, og vil bare omtales som "enig" i teksten. Det 
samme gjelder svaralternativene "helt uenig" og "delvis uenig". Disse 
vil omtales som "uenige" heretter. Alternativet "usikker" i figur 6.1 
blir ikke kommentert videre, da dette ble avkrysset av så få bønder. 

Inntekten (N=1760) lllllli!lii~!~il Frihet i arb.dagen (N=1747) 

Skape vårt eget (N=1748) 

Arbeid med husdyr (N=1757) 

Gjøre noe nyttig (N=1745) 

Bygge på tidl.gen. arb. (N=1768) 

Bo- og arb. samme sted (N=178 

0 10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 

Prosent 
• Enig æ Uenig 
D Verken eller • Usikker 

Figur 6.1. Hvor enige gårdbrukerne er i at de nevnte forhold er 
positive sider ved det å være melkeprodusenl 
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I alt 8 av 10 mener at bo- og arbeidsplass på samme sted, muligheten 
til å skape sitt eget, samt arbeidet med husdyr er positive sider ved det 
å være melkeprodusent. Det som skiller seg vesentlig ut i denne 
figuren er inntekt, der halvparten (51 %) er uenige i at dette er en 
positiv side ved å være melkeprodusent. Det er ikke forskjell mellom 
svarfordelingene til ku- og geitemelkprodusentene for noen av 
forholdene bortsett fra for følgende to: Frihet i arbeidsdagen og 
arbeidet med husdyr. Det er en høyere prosentandel av geitebøndene . 
(66 %) i forhold til de som driver med kyr (56 %) som er enige i at 
frihet i arbeidsdagen er en positiv side med å være melkeprodusent. 
Det er også en høyere andel blant geitebøndene (89 %) i forhold til 
kubøndene (77 % ) som er enige i at arbeidet med husdyr er en positiv 
side. 

6.1.1 Regionforskjeller 
Her blir det sett på hvordan melkeprodusentene i de fem forskjellige 
regionene vurderte de positive sidene med å være melkeprodusent. Det 
er kun for inntekt at prosentfordelingen varierer med region, og dette 
er vist i tabellen under. 

Tabe/16.J. Regionvis fordeling av betraktningen av inntekt som 
en positiv side ved å være melkeprodusent (p=0,000). 

Region HelUdelvis Verken/eller HelUdelvis Totalt 
enig uenig 

Øst (N=384) 28,6% 17,2 % 54,2% 100 % 
Sør (N=311) 50,5 % 14,l % 35,4% 100 % 
Vest (N=361) 31,0 % 12,2 % 56,8 % 100 % 
Midt-Norge (N=436) 27,3 % 16,5 % 56,8 % 100% 
Nord (N=233) 34,8 % 11,6 % 53,6% 100 % 
Totalt (N= 1725) 33,6% 14,7 % 51,8 % 100 % 

Den høyeste andelen som mener at inntekt er en positiv side med å 
være melkeprodusent finner vi i region Sør med 51 prosent. Lavest 
andel finner vi i Midt-Norge, der kun 27 prosent av produsentene 
betrakter inntekt som en positiv side. Det er altså nær dobbelt så 
mange i region Sør som i Midt-Norge som oppfatter inntekten som 
positiv. 
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6.1.2 Planer i kommende femårsperiode 

Det er signifikante forskjeller etter melkebøndenes planer i den 
kommende femårsperioden for samtlige av forholdene nevnt i starten 
av kapitlet, bortsett fra for inntekt. En merkbart høyere andel blant 
melkeprodusentene som vil fortsette som i dag eller utvide er enige i 
at forholdene nevnt i figur 6.1 er positive sider ved å være 
melkeprodusent, i forhold til andelen hos de som vil redusere og 
avvikle. Tilsvarende registrerer vi at en høyere andel blant 
melkeprodusentene som vil redusere og avvikle melkeproduksjonen er 
uenige i at nevnte forhold er en positive sider ved å være 
melkeprodusent. For inntekten er derimot tendensen lik for alle 
grupperingene ved at omlag halvparten av produsentene er uenige i at 
inntekten er en positiv side ved å være melkeprodusent, mens en av tre 
sier seg enige. Synet på inntekt er altså uavhengig av hvilke 
framtidsplaner de har. 

6.1.3 Variasjoner etter kvotestørrelse 

For å se om det er signifikante forskjeller vedrørende kvotestørrelse 
testes svarene for ku- og geitemelkprodusentene hver for seg, både 
fordi at produktene er forskjellige og fordi kvotestørrelsene har helt 
forskjellige skala. 

Hos geitemelkprodusentene registreres ikke signifikante forskjeller for 
noen av forholdene nevnt i begynnelsen av kapitlet når en deler de inn 
etter kvotestørrelse. Når det gjelder kumelkprodusentene er det 
forskjeller etter størrelsen på deres melkekvote, på deres betraktning 
av frihet i arbeidsdagen, arbeidet med husdyr og følelsen av å gjøre 
noe nyttig som positive sider ved å være melkeprodusent. 
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Tabell 6.2. Betraktning av frihet i arbeidsdagen som en positiv 
side ved å være melkeprodusent, fordelt etter 
størrelsen på kumelkkvote (p=0,050). 

Melkekvote Helt/delvis Verken/eller Helt/delvis Totalt 
(1000 liter) enig uenig 
Inntil 40 (N= 181) 62,4% 17,7 % 19,9 % 100 % 
41-60 (N=329) 57,4% 18,5 % 24,0% 100 % 
61-80 (N=450) 58,2 % 16,7 % 25,1 % 100 % 
81-100 (N=287) 56,8 % 17,4 % 25,8 % 100 % 
101-120 (N=l33) 51,1 % 14,3 % 34,6% 100 % 
Over 120 (N=l63) 47,2 % 17,2 % 35,6 % 100 % 
Totalt (N=1543) 56,5 % 17,2 % 26,3 % 100 % 

Det er klar trend i forholdet mellom størrelsen på melkekvoter og hvor 
enige melkeprodusentene er i at frihet i arbeidsdagen er en positiv side 
ved å være melkeprodusent. Jo mindre melkekvote, jo høyere andel er 
enige i at frihet i arbeidsdagen er en positiv side ved å være 
melkeprodusent. Andelen som er enige er 62 prosent blant de med en 
melkekvote på inntil 40 000 liter, mens tilsvarende andel for 
melkeprodusenter med kvote på 120 000 liter eller mer er 47 prosent. 
Forholdet mellom melkekvoter og hvor uenige produsentene er med 
det ovennevnte forhold er som forventet stigende med kvotestørrelse. 
Dette vil si at jo høyere kvote produsenten har, jo høyere andel er 
uenige i at frihet i arbeidsdagen er en positiv side ved å være 
melkeprodusent. Høyere melkekvote vil jo naturlig medføre mer 
arbeid for de fleste. 

Et annet mål på gårdens eller produksjonens størrelse ar areal 
innmark. Også her er trenden slik at de med små gårder målt i areal 
betrakter frihet i arbeidsdagen som et positivt forhold ved det å være 
gårdbruker, mens de med større gårder ikke gjør dette i samme grad. 
Et lignende forhold registrerer vi på spørsmålet om hvor enige 
melkeprodusentene er i at arbeidet med husdyr er en positiv side ved å 
være melkeprodusent. Jo lavere kvote melkeprodusenten har, jo 
høyere andel betrakter arbeidet med husdyr som en positiv side ved å 
være melkeprodusent, som vist i tabell 6.3. 
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Tabell 6.3. Kubøndenes betraktning av arbeidet med husdyr som 
en positiv side ved å være melkeprodusent fordelt etter 
størrelsen på deres melkekvote (p=0,042). 

Melkekvote Helt/delvis Verken/eller Helt/delvis Totalt 
(1000 liter) enig uenig 
Inntil 40 (N=l86) 88,7 % 8,7% 2,7% 100 % 
41-60 (N=331) 76,4 % 19,3 % 4,2% 100 % 
61-80 (N=456) 76,1 % 20,6 % 3,3 % 100 % 
81-100 (N=288) 75,7% 20,1 % 4,2% 100 % 
101-120 (N=l31) 76,3 % 20,6 % 3,1 % 100 % 
Over 120 (N=l67) 72,5 % 22,2 % 5,4% 100 % 
Totalt (N=l559) 77,2% 19,0 % 3,8 % 100 % 

Andelen som er enige i at arbeidet med husdyr er en positiv side ved å 
være melkeprodusent er 89 prosent blant melkeprodusentene med 
melkekvote inntil 40 000 liter, mens tilsvarende andel for 
melkeprodusentene med melkekvote på over 120 000 liter er lavere 
(73 %). En annen merkbar observasjon er det at jo større melkekvote 
produsentene har, jo høyere andel er verken enige eller uenige i at 
arbeidet med husdyr er en positiv side ved å være melkebonde. 

Også mellom størrelsen på melkekvoten og betraktningen av at 
følelsen av å gjøre noe nyttig, finner vi en lignende sammenheng. 
Dette er framstilt i tabell 6.4. 

Tabell 6.4. Kubøndenes betraktning av følelsen av å gjøre noe 
nyttig som en positiv side ved å være melkeprodusent 
fordelt etter størrelsen på deres melkekvote (p=0,045). 

Melkekvote Helt/delvis Verken/eller HelUdelvis Totalt 
(1000 liter) enig uenig 
Inntil 40 (N=186) 76,9 % 17,7 % 5,4% 100% 
41-60 (N=320) 70,0% 20,6% 9,4% 100% 
61-80 (N=445) 67,4 % 18,4 % 14,2 % 100 % 
81-100 (N=285) 64,9 % 22,1 % 13,0 % 100 % 
101-120 (N=l30) 69,2 % 23,1 % 7,7% 100 % 
Over 120 (N=158) 67,1 % 23,4 % 9,5 % 100 % 
Totalt (N=1524) 68,8 % 20,4% 10,8 % 100 % 
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Blant de med kvote på inntil 40 000 liter betrakter 77 prosent følelsen 
av å gjøre noe nyttig som en positiv side ved å være melkeprodusent, 
mens 67 prosent av produsentene med melkekvote på over 120 000 
liter gjør dette. Det er imidlertid ikke en klar negativ sammenheng 
mellom økende kvotestørrelse og betraktningen av følelsen av å gjøre 
noe nyttig som en positiv side ved å være melkeprodusent. 

6.1.4 Hovedansvarlig i gårdsdriften 

Det viste seg å være signifikante forskjeller etter hvem som har 
hovedansvaret for gårdsdriften om hvorvidt de er enige i at å arbeide 
med husdyr, og det at bo- og arbeidsplass er på samme sted er positive 
sider ved å være melkeprodusent. 

Tahell 6.5. Hvorvidt arbeidet med husdyr er en positiv side ved å 
være melkeprodusent fordelt etter hvem som er 
hovedansvarligfor driften (p=0,000). Parentes 
indikerer svært få svar i denne kategorien. 

Hovedansvarlig Helt/delvis Verken/eller Helt /delvis Totalt 
enig uenig 

Kvinne (N=84) 91,7 % 7,1 % 1,2 % 100 % 
Mann (N=ll61) 76,4% 19,5 % 4,1 % 100% 
Begge i fellesskap 81,7 % 16,1 % 2,2% 100 % 
(N=465) 
Samdrift (N=l9) (68,4 %) (15,8 %) (15,8 %) (100 %) 
Totalt (N= 1729) 78,5 % 17,9 % 3,6% 100 % 

Tabell 6.5 viser at hele 92 prosent av kvinnene med hovedansvar for 
gårdsdriften er enige i at arbeidet med husdyr er en positiv side ved å 
være melkeprodusent, mens det er "kun" 7 6 prosent av mennene som 
er enige. Tilsvarende betrakter kun 1 prosent av kvinnene ikke dette 
arbeidet som en positiv side ved å være melkebonde. En bør imidlertid 
ta hensyn til at kvinnene med hovedansvar for drift er få. 
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Tabell 6. 6. Hvorvidt bo- og arbeidsplass på samme sted er en 
positiv side ved å være melkeprodusent fordelt etter 
hvem som er hovedansvarligfor driften (p=0,027). 
Parentes indikerer få svar i denne kategorien. 

Hovedansvarlig Helt/delvis Verken/ Helt/delvis Totalt 
enig eller uenig 

Kvinner (N=85) 90,6% 3,5% 5,9% 100% 
Menn (N=l 174) 83,6 % 11,8 % 4,6% 100% 
Begge i fellesskap 89,2 % 7,2% 3,6% 100 % 
(N=471) 
Samdrift (N= 19) (89,5 %) (10,5 %) (-) (100 %) 
Totalt (N=l 749) 85,5 % 10,1 % 4 ,3% 100% 

Det er en større andel kvinner med hovedansvaret for gårdsdriften som 
betrakter det at bo- og arbeidsplass er på samme sted som en positiv 
side ved å være melkeprodusent (91 %), sammenlignet med menn (84 
% ). Andelen som svarte uenig på spørsmålet viser på sin side ikke 
såpass store forskjeller etter hvem som har hovedansvaret for 
gårdsdriften. Det er ikke signifikante forskjeller i svarfordelingene for 
resten av forholdene listet opp i begynnelsen av kapitlet. De varierer 
med andre ord ikke med kjønn. 

6.2 Negative sider ved å være melkeprodusent 

Gårdbrukerne ble bedt om å ta stilling til om de betrakter følgende 
forhold som negative sider ved det å være melkeprodusent; 

• inntekten 

• muligheten til ferie og fritid 

• ensomhet i arbeidsdagen 
• mulighetene til å kombinere gårdsarbeidet med sosiale aktiviteter 

og fritidsaktiviteter 

• arbeidsbelastningen 

• tradisjoner knyttet til gården 

• bo- og arbeidsplass på samme sted 

Svarfordelingen er vist i figur 6.2 på neste side. 
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Inntekten (N=1707) 
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Figur 6.2. 
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Hvor enige gårdbrukerne er i at de nevnte forhold er 
negative sider ved det å være melkeprodusent. 

Det ser ut til at muligheten til ferie og fritid er et problem for svært 
mange, likeledes arbeidsbelastningen og inntekten. Derimot er 2 av 3 
uenige i at bo- og arbeidsplass på samme sted er negativt. Også her vil 
"usikker" bli holdt utenfor i den videre presentasjonen. Det er ikke 
signifikante forskjeller mellom de som driver med kyr og de som har 
geit for noen av forholdene i figuren ovenfor. 

6.2.1 Forholdene varierer med meieriregion 

Melkeprodusentenes betraktning av inntekten og muligheten til å 
utøve sosiale eller fritidsaktiviteter varierer med meieriregion. 

Tabell 6.7. Melkeprodusentenes betraktning av inntekten som en. 
negativ side ved å være melkeprodusent, fordelt etter 
meieriregion (p=0,000). 

Regioner Helt/delvis Verken/eller Helt/delvis Totalt 
enig uenig 

Øst (N=374) 71,7 % 17,1 % 11 ,2 % 100 % 
Sør (N=279) 60,9% 16,2 % 22,9 % 100 % 
Vest (N=362) 78,2% 11,0 % 10,8 % 100 % 
Midt-Norge (N=436) 74,3 % 14,7 % 11,0 % 100% 
Nord (N=232) 75,4 % 10,8 % 13 ,8 % 100% 
Totalt (N= 170 l) 72,4% 14,2 % 13,4% 100 % 
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Uavhengig av region mener over 60 prosent at inntekten er en negativ 
side ved å være melkeprodusent. I region Sør er de mest fornøyd med 
inntekten, mens de er minst fornøyd i region Vest. Som en følge av 
dette er andelen som er uenige i at inntekten er en negativ side høyest i 
Sør. Disse trendene stemmer rimelig godt overens med funnene i 
tabell 6.1, om inntekt som en positiv side ved å være melkeprodusent. 

Når det gjelder mulighetene til å drive med sosiale aktiviteter og 
fritidsaktiviteter, oppgir hele 74 prosent av melkeprodusentene fra 
region Nord at de er enige i at dette er en negativ side. Tilsvarende tall 
for region Sør er 59 prosent, som vist i tabell 6.8 under. 

Tabell 6.8. 

Regioner 

Øst (N=373) 
Sør (N=293) 
Vest (N=353) 

Melkeprodusentenes betraktning av muligheten til å 
drive med sosiale-/fritidsaktiviteter som en negativ 
side ved å være melkeprodusent, fordelt etter 
meieriregion (p=0,035). 

Helt/delvis enig Verken/eller Helt/delvis 
uenig 

65 ,1 % 20,9 % 13,9 % 
59,4 % 24,2 % 16,4 % 
70,3 % 18,l % 11 ,6 % 

Midt-Norge (N=429) 68,8 % 18,9 % 12,4 % 
Nord (N=226) 74,3 % 14,2 % 11 ,5 % 
Totalt (N= 1674) 67,4% 19,5 % 13 , l % 

6.2.2 Planer i kommende femårsperiode 

Hvor enige bøndene er i at forholdene nevnt i starten av avsnittet er 
negative, varierer med hva slags planer de har for gårdsdriften i de 
kommende fem årene. Først tar vi for oss ensomhet i arbeidsdagen. 
Tabell 6.9 på neste side viser at uavhengig av deres femårsplaner er 
over halvparten i hver gruppe enige i at ensomhet i arbeidsdagen er en 
negativ side ved å være melkeprodusent. 
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Tabell 6.9. Melkeprodusentenes betraktning av ensomhet i 
arbeidsdagen som en negativ side, fordelt etter planer 
for melkeproduksjonen de neste fem årene (p=0,003). 

Framtidsplaner HelUdelvis enig Verken/eller Helt/delvis uenig 
Som i dag (N=994) 64,1 % 18,9 % 17,0 % 
Utvide (N=377) 57,6% 21,2 % 21,2 % 
Redusere (N=26) 80,8 % 11,5 % 7,7% 
Avvikle (N=94) 75,5 % 11,7 % 12,8 % 
Usikker (N=l65) 73,9% 13,3 % 12,7 % 
Totalt (N=l656) 64,5 % 18,4 % 17,1 % 

Blant produsenter som vil redusere, avvikle eller er usikre registrerer 
vi de høyeste andelene, mens tilsvarende andeler hos de som vil 
fortsette dagens produksjon eller utvide den er lavere. Prosentandelen 
som svarer at de verken er enige eller uenige, samt de som er uenige i 
at ensomhet i arbeidsdagen er en negativ side ved å melkeprodusent, 
er betydelig lavere blant melkeprodusenter som vil redusere eller 
avvikle i forhold til de som vil fortsette produksjonen som i dag eller 
utvide. 

Hvor enige melkeprodusentene er i at arbeidsbelastningen er en 
negativ side ved å være melkeprodusent, er framstilt i neste tabell, og 
over halvparten i hver gruppe er enige i at dette er en negativ side. 

Tabell 6.10. Produsentenes betraktning av arbeidsbelastningen 
som en negativ side ved å være melkeprodusent 
fordelt etter planer for de neste fem årene (p=0,045). 

Framtidsplaner HelUdelvis Verken/ Helt/delvis Totalt 
enig eller uenig 

Som i dag (N=999) 73,1 % 16,4 % 10,5 % 100 % 
Utvide (N=376) 69,4% 18,1 % 12,5 % 100 % 
Redusere (N=27) 81,5 % 18,5 % - 100% 
Avvikle (N=93) 76,3 % 12,9 % 10,8 % 100% 
Usikker (N=l68) 82,7 % 12,5 % 4,8 % 100 % 
Totalt (N=l663) 73,5 % 16,2 % 10,2 % 100 % 

Det er en lavere andel av de som vil utvide eller som vil fortsette som i 
dag som er enige i at arbeidsbelastningen er negativt, enn det er hos de 
som har planer om å redusere eller avvikle. Tabellen viser også at 
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ingen av de som skal redusere oppgir at de er uenige i denne 
påstanden. Arbeidsbelastningen er trolig stor for de fleste 
melkebøndene, da så mange opplever dette som en negativ side ved å 
være melkeprodusent. 

6.2.3 Kvotestørrelse 

Geitemelkprodusentene 
Kvotestørrelsen har ikke betydning når det gjelder geitebøndenes 
betraktning av forholdene listet i begynnelsen av dette delkapitlet som 
negative sider ved å melkeprodusent, unntatt for tradisjoner knyttet til 
gården. Dette er vist i tabellen under. 

Tabell 6.1 J. Geitebøndenes betraktning av tradisjoner knyttet til 
gården som en negativ side ved å være 
melkeprodusent fordelt etter størrelsen på deres 
melkekvote (p=0,017). 

Kvotestørrelse (liter) HelUdelvis Verken/eller HelUdelvis Totalt 
enig uenig 

Inntil 30 999 (N=58) 19,0 % 44,8 % 36,2 % 100 % 
31 000 og mer (N=95) 11,6 % 28,4% 60,0% 100% 
Totalt (N=l53) 14,4 % 34,6 % 51 ,0 % 100 % 

En betydelig høyere andel av de med størst melkekvote er uenige i at 
tradisjoner knyttet til gården er en negativ side ved å være 
melkeprodusent. I samsvar med dette har en høyere andel av de med 
minst kvote svart at de er enige eller "likegyldige" til at tradisjoner 
knyttet til gården er en negativ side ved å være melkeprodusent. Kan 
dette bety at enkelte har overtatt f.eks. en relativt liten gård med lav 
omsetning kun for å holde gården i familien, for å beholde 
tradisjonen? 

Kumelkprodusenter 
Kvotestørrelsene ser ut til å påvirke melkeprodusentenes betraktning 
av muligheten til ferie og fritid, ensomhet i arbeidsdagen og 
arbeidsbelastning som negative sider ved å være melkeprodusent. Det 
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er imidlertid kun for forholdet om ferie og fritid vi kan se noen klar 
trend i materialet. 

Tabell 6.12. Kubøndenes betraktning av muligheten tilferie og 
fritid som en negativ side ved å være melkeprodusent 
fordelt etter størrelsen på deres melkekvote (p=0,001). 

Melkekvote HelUdelvis Verken/ Helt/delvis Totalt 
(1000 liter) enig eller uenig 
Inntil 40 (N=l84) 73,9 % 13,6 % 12,5 % 100 % 
41-60 (N=329) 79,9 % 8,8 % 11 ,2 % 100 % 
61-80 (N=450) 86,2 % 6,9% 6,9% 100 % 
81-100 (N=288) 82,6 % 8,3 % 9,0% 100 % 
101-120 (N=132) 91,7 % 3,8 % 4,5 % 100 % 
120 eller mer (N=166) 89,2 % 7,2% 3,6% 100 % 
Totalt (N=1549) 83,5 % 8,1 % 8,3 % 100 % 

Hvis vi ser bort i fra et par avvik i tabell 6.12, er andelen som er enige 
i at muligheten ferie og fritid er en negativ side ved å være 
melkeprodusent økende med økende melkekvote. Tilsvarende er 
andelen som er uenige med påstanden minkende med økende kvote. 

6.2.4 Hovedansvarlig for gårdsdriften 

Ensomhet i arbeidsdagen og tradisjoner knyttet til gården som 
negative sider ved å være melkeprodusent viser signifikante forskjeller 
etter hvem som er hovedansvarlig for gårdsdriften. Vi velger her å 
fokusere på kjønnsforskjeller, og mindre på samdrift. 

Tabell 6.13. Om ensomhet i arbeidsdagen er en negativ side ved å 
være melkeprodusent fordelt etter hvem som har 
hovedansvar for gårdsdriften (p=0,000). Ku og geit. 
Parentes indikerer svært få svar i denne kategorien. 

Hovedansvarlig HelUdelvis Verken/ Helt /delvis Totalt 
enig eller uenig 

Kvinne (N=83) 53,0% 21,7 % 25,3 % 100 % 
Mann (N= 1134) 68,9 % 17,8 % 13,3 % 100 % 
Begge i fellesskap 57,1 % 19,0 % 23 ,8 % 100 % 
(N=462) 
Samdrift (N= 19) (42,1 %) (31,6 %) (26,3 %) (100 %) 
Totalt (N=1698) 64,6 % 18,5 % 16,9 % 100 % 
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Tabellen over viser at der hvor menn har hovedansvaret er det en 
høyere andel som betrakter ensomhet i arbeidsdagen som en negativ 
side ved å være melkeprodusent i forhold til kvinnelige gårdbrukere. 
Spørsmålet skiller ikke mellom subjektiv vurdering og fakta. At 
kvinner i min<lre grad betrakter ensomhet i arbeidsdagen som negativt 
i forhold til menn, kan begrunnes med at kvinner er mer tilfreds med 
den kontakten de har, at kvinner har et bedre kontaktnett, eller det 
faktum at kvinner har ansvar for mindre gårdsbruk i forhold til menn, 
og dermed har bedre tid til å etablere et kontaktnett. 

Når det kommer til hvorvidt tradisjoner knyttet til gården er en negativ 
side ved å være melkeprodusent, er det også betydelige forskjeller 
etter hvem som har hovedansvaret for gårdsdriften. 

Tabell 6.14. Betydningen av hvem som har hovedansvaret for 
gårdsdriften på synet om at tradisjoner knyttet til 
gården er en negativ side ved det å være 
melkeprodusent (p=0,004). Ku og geit. Parentes 
indikerer svært få svar i denne kategorien. 

Hovedansvarlig Helt/delvis Verken/ Helt /delvis Totalt 
enig eller uenig 

Kvinne (N=76) 7,9% 31 ,6 % 60,5 % 100% 
Mann (N= 1090) 20,3 % 36,5 % 43,2 % 100 % 
Begge i fellesskap 20,4% 30,2 % 49,4% 100 % 
(N=427) 
Samdrift (N=l8) (11,1 %) (22,2 %) (66,7 %) (100 %) 
Totalt (N=161 l) 19,6 % 34,5 % 45,9% 100 % 

Tabellen over viser at kvinnene ikke betrakter tradisjoner knyttet til 
gården som noe negativt, da kun 8 prosent sier seg enige. Noen flere 
menn har oppgitt at de ser dette som noe negativt (20 %). Tilsvarende 
er det en høyere andel kvinner enn menn som sier seg uenige. 
Tabellen viser altså kjønnsforskjeller, men uansett kjønn er 
majoriteten av de spurte ikke enige i at tradisjoner knyttet til gården er 
noe negativt. 
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6.3 Trivsel og møte med andre 
melkeprodusenter 

Side 56 

Hele 85 prosent av melkeprodusentene som driver med kyr og 90 
prosent av de som har geit sier at det er meget/ganske viktig med et 
godt produsentmiljø for trivsel og utvikling. Det er med andre ord en 
generell oppfatning av at godt produsentmiljø er viktig for trivsel og 
utvikling. Svarene varierer med meieriregioner, og da spesielt mellom 
region Sør og de øvrige regionene som vist i tabellen under. 

Tabell 6.15. Melkeprodusentenefordelt etter meieriregion og 
viktigheten av et godt produsentmiljø for deres trivsel 
og utvikling (p=0,001). Tallfor både ku og geit. 

Region Viktigheten av et godt produsentmiljø for trivsel og 
utvikling 

Meget/ganske Av liten/ingen Totalt 
viktig betydning 

Øst (N=392) 87,5 % 12,5 % 100 % 
Sør (N=3 l6) 77,8% 22,2% 100 % 
Vest (N=37l) 84,6% 15,4 % 100 % 
Midt-Norge (N=442) 88,0% 12,0 % 100 % 
Nord (N=237) 86,9 % 13,1 % 100 % 
Totalt (N=l758) 85,2 % 14,8 % 100 % 

I region Sør er det "ikke mer enn" 78 prosent som mener det er viktig 
å ha et godt produsentmiljø for trivsel og utvikling, mens andelen som 
mener det samme i andre regioner er 85 prosent eller mer. Tilsvarende 
er det en høyere andel i region Sør som mener at et godt 
produsentmiljø har liten eller ingen betydning. 

Som forventet er det en høyere andel av de som vil fortsette som i dag 
eller utvide som anser det som viktig for trivsel og utvikling at man 
har et godt produsentmiljø, som vist i tabell 6.16. En høyere andel av 
melkeprodusentene som vil avvikle eller redusere i forhold til de som 
vil fortsette med dagens produksjon eller utvide mener at et godt 
produsentmiljø er av liten/ingen betydning for trivsel og utvikling. 
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Tabell 6.16. Betydningen av et godt produsentmiljø for trivsel og 
utvikling fordelt etter planer for melkeproduksjonen i 
kommende femårsperiode (p=O, 000). Både ku og geil 

Framtidsplaner Hvor viktig er et godt produsentmiljø for trivsel og 
utvikling 

Meget/ganske Av liten/ingen Totalt 
viktig betydning 

Som i dag (N= 1025) 86,9 % 13,1 % 100% 
Utvide (N=393) 87,0% 13,0 % 100 % 
Redusere (N=29) 72,4% 27,6% 100% 
Avvikle (N=90) 71,1 % 28,9% 100 % 
Usikker (N=l59) 78,6% 21,4% 100% 
Totalt (N=l696) 85,1 % 14,9 % 100% 

I tillegg til betydningen av et godt produsentmiljø har vi også 
undersøkt hvor ofte melkeprodusentene treffer hverandre. Her var det 
regionale forskjeller som vist i neste tabell. 

Tabell 6.17. Hvor ofte melkeprodusentene treffer andre 
melkeprodusenter. Tallene er fordelt etter 
meieriregion (p=0,000). Tallfor både ku og geil 

Region Hvor ofte treffer du andre melkeprodusenter 
Daglig Ukentlig Månedlig/ Totalt 

sjeldnere 
Øst (N=393) 15,0 % 59,8 % 25,2% 100% 
Sør (N=321) 19,3 % 62,9 % 17,8 % 100 % 
Vest (N=370) 24,1 % 56,2 % 19,7 % 100 % 
Midt-Norge (N=445) 20,0% 65,6 % 14,4 % 100 % 
Nord (N=23 7) 24,9% 54,0 % 21,1 % 100% 
Totalt (N=l766) 20,3 % 60,3 % 19,4% 100% 

Selv om beregningene viser forskjeller mellom meieriregionene, er det 
ikke noen observasjon som kan skille region Sør ut i sammenligning 
til de øvrige regionene, slik som for betydningen av produsentmiljø. 
Imidlertid skiller region Øst seg noe ut med at en lavere andel treffer 
andre melkeprodusenter daglig, og en høyere andel treffer andre bare 
månedlig eller sjeldnere sett i forhold til de andre regionene. 
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Når det gjelder hvor ofte man treffer andre melkeprodusenter, ser vi at 
av de som sjelden treffer andre er det også høyest andel som ønsker å 
redusere eller avvikle melkeproduksjonen. Hos de som treffer kolleger 
ukentlig er bildet motsatt. Dette er vist i tabell 6.18. · 

Tabell 6.18. Hvor ofte melkeprodusentene treffer kolleger fordelt 
etter deres planerfor melkeproduksjonen de 
neste fem årene (p=O, 000). Tallfor både ku og geit. 

Framtidsplaner Hvor ofte treffer du andre melkeprodusenter 
Daglig Ukentlig Månedlig/ Totalt 

sjeldnere 
Som i dag (N= I 022) 20,0% 60,5 % 19,6 % 100 % 
Utvide (N=388) 24,5 % 63,4 % 12,1 % 100 % 
Redusere (N=29) 24,I % 41,4 % 34,5 % 100 % 
Avvikle (N=96) 16,7 % 50,0% 33,3 % 100 % 
Usikker (N=l64) 14,0 % 62,2% 23,8 % 100 % 
Totalt (N= 1699) 20,3 % 60,4 % 19,3 % 100 % 

På spørsmålet om hvor ofte man treffer kolleger er det betydelige 
forskjeller etter kvotestørrelse for de som driver med kyr. Jo større 
kvote produsentene har, jo oftere treffer de andre melkeprodusenter. I 
samsvar med den dette ser vi hos kubøndene at jo høyere kvote de har, 
jo høyere andel mener at et godt produsentmiljø er viktig for trivsel og 
utvikling. Hos geitemelkprodusentene gir melkekvote ikke noe utslag 
på svarfordelingene mellom de som har melkekvote under eller over 
31 000 liter. 

6.4 Positive og negative sider - en 
oppsummering 

Livet som gårdbrnker er mangfoldig og derfor er det selvsagt være 
naivt å tro at en på noen sider kan avdekke "alt". Med årette et slikt 
fokus, har vi imidlertid ønsket å avdekke noe av mangfoldet. 

For det første er det verdt å merke seg at ku og geitebøndene ser ut til 
ha samme syn på de fleste forholdene i dette kapitlet. De eneste sikre 
statistiske forskjellene som er avdekket, er at geiteprodusentene er 
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enda mer enige i at "frihet i arbeidsdagen" og " arbeidet med husdyr" 
er positive sider ved det å være melkeprodusent. Samtidig er det verdt 
å merke seg at godt over halvparten er enige i dette også hos de som 
har kyr. 

For det andre er det avdekket få regionale forskjeller, men 
produsentene i region Sør har vurdert disse spørsmålene noe 
annerledes enn gårdbrukere i andre deler av landet. Produsentene i 
region Sør har i større grad sagt seg enige i at inntektene er en positiv 
side ved å være melkeprodusent. Det er videre færre som svarer at det 
er vanskelig å kombinere sosiale og fritidsaktiviteter med å være 
melkeprodusent, og en noe mindre andel av produsentene i region Sør 
mener at et godt produsentmiljø er viktig. 

Det er for det tredje noe påfallende å se hvordan størrelse på 
melkeproduksjonen slår ut. Liten kumelkproduksjon gir seg utslag i at 
flere mener at frihet i arbeidsdagen og følelsen av å gjøre noe nyttig er 
positivt, enn for de produsentene for med større melkekvote. Når det 
gjelder frihet i arbeidsdagen er det også en tendens til at de med minst 
samlet areal innmark er overrepresentert blant de som er enige i at 
dette er en positiv side ved å være melkeprodusent. I tråd med 
forventningene er det sammenheng mellom størrelse på produksjon og 
hvordan de ser på muligheten for ferie og fritid. Jo større 
kumelkkvote, jo høyere andel synes dette er en negativ side ved være 
melkeprodusent. Det er også en sammenheng mellom størrelse på 
kumelkkvoten og hvor ofte de treffer sine kollegaer; jo større kvote jo 
oftere. Dette kan være en måte å "kompensere" for vanskeligheter med 
å "komme fra". 

Den fjerde faktoren som er undersøkt nærmere her, er hovedansvar for 
drift. Det er en tendens til at kvinnene i større grad betrakter arbeidet 
med husdyr, og bo og arbeidssted på samme sted som positive sider 
ved å være melkeprodusenter. Mange kvinner er geitebønder, og vi så 
tidligere at en høyere andel av geitebøndene var positive til arbeidet 
med husdyr. Samtidig er det en større andel menn som er enige at 
ensomhet i arbeidsdagen og tradisjoner knyttet til gårdsdriften er 
negative sider. 
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Når vi ser nærmere på planer for melkeproduksjonen de neste fem 
årene, er det forutsigbare tendenser. De som fortsetter som før eller har 
planer om å utvide produksjonen er i større grad positive. Unntaket er 
inntekten, som et bredt flertall av produsentene uavhengig av 
framtidsplaner ikke synes var en positiv side. Når det gjelder 
vurderingen av de negative sidene, så er særlig to forhold som slår ut; 
ensomhet i arbeidsdagen og arbeidsbelastningen. De som har planer 
om å utvide produksjonen er i mindre grad enige at dette er negative 
sider ved å være melkeprodusent. Samtidig skal en ikke underslå at 
godt over halvparten, uavhengig av framtidsplaner, er enige at dette er 
negative sider ved å være melkeprodusent. Vurderingen av å bo og 
arbeide på samme sted viser en motsatt tendens. De som har planer om 
å fortsette som i dag eller utvide produksjonen, er i større grad enige i 
at dette er en negativ side, sammenlignet med de som skal redusere 
eller avvikle melkeproduksjonen. Det er også slik at de som har planer 
om å fortsette eller utvide, i større grad vurderer betydningen av et 
godt produsentmiljø som viktig. Noe som i neste omgang innebærer at 
de møter sine kollegaer oftere enn de som har planer om å redusere 
eller avvikle melkeproduksjonen. 
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7 Nye forskrifter - betydning for 
dagens produsenter 

Side 61 

Her vil vi se på betydningen av fjøsets alder for de praktiske 
konsekvensene av innføringen av melkeforskriften og de nye 
forskriftene for storfe. Vi vil også se hvilke andre forhold som har 
betydning for de praktiske konsekvensene, og til slutt vurdere 
kostnadene av de bygningstekniske endringene som må foretas for å 
etterkomme kravene i de nye forskriftene. 

7.1 Driftsbygningenes alder og betydningen av 
dette ved innføring av nye forskrifter 

Vi starter dette kapitlet med å se på alder på fjøset på gården. 

c 
~ 20 t--~~~~~e 
a. 

0 
Inntil 1960 1961· 1970 1971 -1980 1981 -1990 Etter 1990 

• Ku 
GJ Geit 

Figur 7.1. Byggeår eller år for siste omfattende restaurering av 
fjøset (N=l 556 for ku og N= 171 for geit). 

Over halvparten av fjøsa (54 %) i undersøkelsen er enten bygd eller 
omfattende restaurert senere enn 1980. Kun 15 prosent er ikke gjort 
noe med siden 1970, altså fjøs eldre enn 30 år13 • Dette gir et bilde som 
viser at norske melkeprodusenter sitter med en bygningsmasse av 
relativt ny dato, og det er ingen signifikant forskjell etter om man 
driver med ku eller geit. Gjennomsnittstiden siden siste restaurering er 

13Det benyttes ofte en avskrivningstid på driftsbygninger på 30 år. 
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i denne undersøkelsen 17 år. Tilsvarende tall for 1988 var 16 år 
(Schrøder, 1989). 

Hvilke praktiske konsekvenser f'ar så de nye forskriftene for de 
eksisterende bygningene? Svar på dette spørsmålet presenteres i neste 
figur. 

Figur 7.2. 

Ingen VI må bygge om 
VI må bygge nytt Vet ikke 

• Ku 
O Geit 

Praktiske konsekvenser av innføringen av nye 
forskrifter for de ulike gårdsbrukene (N=J 584 for ku, 
og N=l58for geit,p= 0,000). 

I alt oppgir 46 prosent av utvalget at de må enten bygge om eller 
bygge nytt fjøs. I tillegg er det hele 26 prosent som har svart at de ikke 
vet hvilke praktiske konsekvenser innføringen får. Dette kan tyde på at 
forholdsvis mange melkeprodusenter ennå ikke har satt seg inn i hva 
de nye forskriftene kommer til å bety for dem. Når dette skjer, er 
sannsynligvis de faktiske forhold slik at over halvparten av alle 
melkeprodusentene må bygge om eller bygge nytt fjøs. Forskjellene 
mellom ku- og geiteprodusentene i figur 7.2 er statistisk signifikante. 
Forholdsvis mange av de som driver med ku har oppgitt at de må 
bygge om, hele 44 prosent. Hvis vi i tillegg tar med de som må bygge 
helt nytt fjøs, så ser vi at andelen blir så høy som 49 prosent. Hos de 
som driver med geit er den tilsvarende andelen som må bygge om eller 
nytt derimot bare 16 prosent. Således er det relativt få av geitebøndene 
som oppgir at den nye forskriften pålegger dem store investeringer til 
ombygging. Hos de som driver med geit er det faktisk flest som oppgir 
at innføringen ikke f'ar noen praktiske konsekvenser ( 44 % ), tett fulgt 
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av de som ikke vet om det f'ar noen konsekvenser (41 %). Det er 
melkeforskriften som f'ar direkte følger for geiteprodusentene, og det 
er mulig dette har "druknet" i kjølvannet av diskusjonen rundt 
forskrifter for hold av storfe. Den store "vet ikke"-prosenten kan være 
en pekepinn på dette. 

· De praktiske konsekvensene av innføringen av melkeforskriften og 
forskrift om hold av storfe varierer noe mellom de ulike landsdelene, 
som vist i tabellen under. 

Tabell 7.1. Praktiske konsekvenser av de nye husdyrforskriftene 
for kumelkprodusentene i de ulike meieriregionene 
(p=0,007). 

Praktiske Øst Sør Vest Midt- Nord Totalt 
konsekvenser (N=367) (N=296) (N=318) Norge (N=165) (N=1578) 

(N=432) 

Ingen 22,9 % 21,6 % 28,6 % 26,9 % 36,4 % 26,3 % 
Bygge om/nytt 54,2 % 53,4 % 43,1 % 48,4 % 41,8 % 48,9 % 
Vet ikke 22,9% 25,0 % 28,3 % 24,8 % 21,8 % 24,8 % 
Totalt 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 

For mange av de som har kyr i Nord-Norge og Vest-Norge ser de nye 
forskriftene ut til å medføre midre konsekvenser, i og med at en 
forholdsvis høy andel oppgir at dette ikke vil "få noen konsekvenser for 
dem. Tilsvarende er det en lavere andel som oppgir at de må foreta en 
ombygging. I region Øst og Sør er det derimot en forholdsvis høy 
andel som oppgir at de dette vil føre til at de måtte bygge om fjøset 
eller bygge helt nytt. Høy og lav andel er her sett i forhold til 
gjennomsnittstallene. For geitebøndene er det ingen slike regionale 
forskjeller. 

Neste steg er å se hvorvidt de praktiske konsekvensene varierer med 
størrelsen på melkekvoten til de enkelte produsentene. For de som 
driver med geit finner vi ingen slik sammenheng. For kyr er det 
derimot en sammenheng som vist i tabellen på neste side. 
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Tabell 7.2. Praktiske konsekvenser av innføringen av de nye 
forskriftene fordelt etter antall tusen liter melk i 
kvoten. Dette er kumelk (p=0,002). 

Praktiske Inntil 41- 61 - 81- 101- Over Totalt 
konse- 41 60 80 100 120 121 (N=1566) 
kvenser 

(N=179) (N=339) (N=461) (N=289) (N=133) (N=165) 

Ingen 20,1 % 24,2% 27,5 % 27,0% 28,6 % 30,3 % 26,2% 
Bygge 42,5% 48,7% 48,8 % 50,9 % 47,4% 54,5 % 48,9% 
om/ nytt 
Vet ikke 37,4% 27,1 % 23,6 % 22,1 % 24,1 % 15,2 % 24,8% 
Totalt 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Et viktig poeng i tabell 7 .2 er at en høy andel av de med små 
melkekvoter ikke vet om innføringen av de nye forskriftene f'ar 
konsekvenser for dem, mens langt færre av gårdsbrukene med større 
melkekvoter har oppgitt at de ikke vet om de nye forskriftene f'ar 
konsekvenser. Samtidig ser vi at andelen som må bygge om øker med 
økende størrelse på melkekvoten. Imidlertid må en her ta i betraktning 
at prosentandelene vil endres for gårdsbruk med små melkekvoter når 
disse bøndene vet hvilke konsekvenser innføringen av de nye 
forskriftene f'ar for dem. Trenden er dessuten slik at uansett 
kvotestørrelse, så er det en høyere prosentandel som må foreta 
ombygging i forhold til de som ikke behøver å gjøre noe, faktisk nær 
dobbelt så mange. 

Det som slår ut her ser derfor heller ut til å skyldes at de med store 
melkekvoter har satt seg inn i den nye forskriftene og deres betydning 
for fjøsets tekniske standard, enn at forskjell i størrelsen på 
melkekvoten spiller inn. I den neste tabellen ser vi på hvordan fjøsets 
byggeår eller restaureringsår slår ut, og ser om det er slik at flest av de 
med de eldste fjøsa som må bygge om /nytt, og dermed f'ar de største 
kostnadene. Geitebøndene er så få, at her har vi valgt å se de som 
driver med ku og geit under ett. Dessuten er det ingen signifikant 
forskjell mellom ku og geitefjøs når det gjelder byggeår eller 
restaureringsår. 
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Tabell 7.3. Praktiske konsekvenser av innføringen av de nye 
forskriftene for husdyrhold sett i forhold til byggeår 
eller siste omfattende restaurering av fjøset (p=0,000). 

Praktiske Inntil 1961- 1971- 1981- Etter Totalt 
konsekvenser 1960 1970 1980 1990 1990 (N=1655) 

(N=99) (N=l53) (N=506) (N=530) (N=367) 

Ingen 8,1 % 16,3 % 21,5 % 32,3 % 41,1 % 28,0% 

Bygge nytt fjøs 17,2 % 7,2% 3,4% 3,6% 3,0% . 4,5% 
Bygge om det 37,4% 48,4 % 46,4 % 39,2% 36,0% 41,5 % 
gamle fjøset 
Vet ikke 37,4% 28,1 % 28,7% 24,9% 19,9 % 26,0% 

Totalt 100 % 100 % 100% 100 % 100% 100% 

Det er som forventet en høy andel av de eldste fjøsa som må bygges 
om. Trenden viser en økende andel med økende alder, bortsett fra for 
de eldste fjøsa. For disse er det imidlertid en overrepresentasjon av 
bønder som må bygge helt nytt. Samtidig viser tabellen at eiere med 
fjøs som ikke er gjort noe med siden 1960 i mindre grad har satt seg 
inn i de nye forskriftene, dvs. at de ikke vet hvilke konsekvenser 
innføringen :far. Tabellen viser også at det er en forholdsvis høy andel 
av fjøsa av nyere dato enn 1981 må bygges om sett i forhold til de 
eldste. 

Man kunne nok forventet at forskjellene var større, dvs. at andelen 
som må bygge om/nytt burde vært mye høyere blant de eldste fjøsa. 
Imidlertid kan disse tallene være en følge av at flere av de med nyere 
fjøs vet hva den nye forskriften betyr for deres produksjon. Det er jo 
ofte slik at med gamle driftsbygninger så blir det for eksempel 
problematisk å tilfredsstille nye krav til melkerom og forhold i 
tilknytning til disse, både når det gjelder tekniske innretninger og 
sanitære forhold. Det er derfor mye som tyder på at en stor andel av de 
med gamle bygninger som har svart "vet ikke" vil ende i kategorien 
for å måtte bygge om. Da vil forskjellene bli større, og det er derfor 
grunnlag for å si at det er en vesentlig forskjell i hva slags praktiske 
konsekvenser innføringen :far, og at konsekvensene ikke uventet er 
størst for de eldste fjøsa. 
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Vi fortsetter med å se om det har noen betydning for de praktiske 
konsekvensene hvem som har hovedansvaret for gårdsdriften. Her ser 
vi på de som driver med ku og geit samlet, da det er så få som driver 
med geit og at tendensene viser seg å være like for begge. 

Tabell 7.4. Praktiske konsekvenser av innføringen av de nye 
husdyrforskriftene fordelt etter hvem som har 
hovedansvaret for gårdsdriften (p=0,003). Tall i 
parentes indikerer få svar i denne kategorien. 

Praktiske Kvinne Mann Begge i Samdrift Totalt 
konsekvenser (N=83) (N=l172) fellesskap (N=l9) (N=l740) 

(N=466) 
Ingen 32,5 % 25,9 % 31,3 % (31,6 %) 27,8 % 
Bygge om/nytt 31,3 % 49,2% 39,9% (42,1 %) 45,8 % 
Vet ikke 36,1 % 24,8% 28,8 % (26,3 %) 26,4% 
Totalt 100 % 100 % 100 % (100 %) 100 % 

Gjennom tabell 7.4 kommer det fram at kvinner og menn har vurdert 
konsekvensene ulikt. Vi velger her å fokusere på disse to kategoriene 
da vi er ute etter å finne hvorvidt det er visse kjønnsforskjeller. Det må 
tas hensyn til at det er betydelig færre kvinner enn menn i materialet 
med hovedansvar for drift av gården, men likevel er det klare 
forskjeller mellom kvinner og menn. Det en betydelig høyere andel av 
mennene som gir uttrykk for at her må det bygges om eller bygges 
nytt. Hele 49 prosent av mennene har oppgitt dette, mot bare 31 
prosent av kvinnene. Dessuten har en høyere andel av kvinnene 
oppgitt at innføringen av de nye forskriftene ikke f'ar praktiske 
konsekvenser for dem. Hva skyldes dette? Man kan jo spekulere i om 
tabell 7.4 viser at mannfolka stiller større krav, eller om det slik at de 
vil nøyere etterkomme de nye kravene? 

Riktignok ser vi at det er en høyere andel av kvinnene med 
hovedansvar for gårdsdriften som har svart at de ikke vet om 
innføringen f'ar noen praktiske konsekvenser (36 % mot mennenes 
25 %). Når disse kvinnene f'ar orientert seg om virkningene for deres 
bruk, vil likevel prosentandelen sannsynligvis ligge lavere enn 
mennenes når det gjelder å bygge om fjøset, samt en enda høyere 
andel på ingen konsekvenser. Tidligere i rapporten har vi sett at 
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kvinnene har hovedansvaret på gjennomsnittlig mindre gårder, og at 
en høy andel av kvinnene driver med geit. - To forhold som kan bidra 
til å forklare noe av kjønnsforskjellen. 

Hvorvidt dette gjenspeiler seg i økonomi, det vil si at mannfolka har 
oppgitt de økonomiske konsekvensene av forskriftene til å være større 
enn hva kvinnelige gårdbrukere har gjort, vil bli tatt opp i avsnitt 7.3. 

7.2 Årsakene til at mange må bygge om fjøset. 

Av figur 7 .2 så vi at i alt 46 prosent av melkebøndene oppga at de 
enten må bygge om eller bygge nytt fjøs, og at det var i hovedsak de 
som driver med kyr som oppga at de måtte foreta ombygging. Neste 
steg blir da å gå nærmere inn på årsakene til at det må foretas 
bygningsmessige endringer, og det er dette som presenteres i neste 
figur. 

Krav til melkerom 
,l,' - ._•. _"_ ·-. '. 

At storfe skal ut 8 uker -

Oppholdsplass for kalver 

Generelle krav til fjøs 

Figur 7.3. 

Andre årsaker / ' . l 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Prosent 

• Ku 
D Geit 

Arsaker til at det må bygges om/nytt fjøs ved 
innføringen av de nye husdyrforskriftene. Her kan 
hver respondent oppgi flere årsaker, (N=770 for ku og 
N=25 for geit). NB: Få geitebønder. 

Det ser ut til at kravene til melkerom og forhold i tilknytning til dette 
er det ene problemet som omfatter svært mange. Hele 80 prosent av 
geitebøndene og 43 prosent av de som har kyr oppgir dette som årsak 
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til ombygging av fjøset. Her må man imidlertid ta hensyn til at 
geitebøndene i figuren over er meget få. I tillegg ser vi at 76 prosent 
av kubøndene oppgir krav til oppholdsplass for kalver mellom 0 og 6 
måneder som årsak. Det er også mange som oppgir generelle krav til 
fjøset som årsak, slik at det ikke er lett å si nøyaktig hvor skoen 
trykker. Det ser mere ut til å være en kombinasjon av flere faktorer, 
hvor krav til melkerom peker seg litt ut for geitebøndene og 
oppholdsplass for kalver hos de som driver med kyr. Kravet om at 
storfe skal ha mulighet til "fri bevegelse og mosjon" minimum 8 uker 
i løpet av sommerhalvåret ser hvertfall ikke ut til å være grunnen til at 
så mange må foreta en ombygging av fjøset. 

7 .3 Anslåtte kostnader til ombygging av fjøset. 

Vi starter dette avsnittet med å presentere en oversikt over hvor mye 
det vil koste den enkelte melkeprodusent å bygge om fjøset slik at det 
tilfredsstiller de nye forskriftene 14• 
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Figur 7.4. Anslag på kostnader ved å bygge om eller bygge nytt 
fjøs for de ulike melkeprodusentene (N=662 for ku og 
N=22 for geit). NB: Få geiteprodusenter. 

Det viser seg at de anslåtte kostnadene til ombygging ikke er avhengig 
av produksjonsform (ku/geit). Hvis vi starter med å se på de som har 

14Vi ser på anslåtte kostnader til ombygging kun hos de som tidligere har oppgitt at 
de enten må bygge helt nytt eller bygge om deres eksisterende fjøs. 
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kyr, så er det hele 71 prosent som oppgir kostnadene til å være over 
100 000 kroner. Det er faktisk 21 prosent som anslår deres kostnader 
til ombygging av fjøset i forbindelse med innføring av de nye 
forskriftene til å være over 600 000 kroner! Med andre ord er det 
betydelige kostnader som blir påført mange melkeprodusenter i 
forbindelse med innføringen av de nye forskriftene. Når det gjelder 
geitebøndene så oppgir 6 av 22 stykker at kostnadene deres vil 
overstige 900 000 kroner, og i alt påføres 16 av 22 geitebønder 
kostnader på over 100 000 kroner. Figur 7.2 viste at det var få 
geitebønder som oppga at forskriftene påla dem en ombygging og 
dermed en investering. Her skal en også huske at hele 40 prosent 
oppga at de ikke visste om forskriftene ville føre til at de må bygge 
om eller bygge nytt. Men av de geitebøndene som svarer at de må 
investere, er det mange som f'ar store investeringer. 

Vi fokuserer nå på kostnader til ombygging i forhold til byggeår eller 
år for siste restaurering. Senere vil vi sammenholde dette med 
opplysninger om eventuell avvikling og gjeld. I tabellen under er 
kostnadene for de som driver med kyr delt inn i grupper. Kostnader 
inntil 50 000 vil her vurderes som små, mens kostnader over 300 000 
vil omtales som store kostnader. Dette sett ut fra at det er utgifter som 
påløper kun for å tilfredsstille kravene i en ny forskrift. 

Tabell 7.5. Forventede kostnader til ombygging av fiøs ved 
innføringen av de nye forskriftene sett i forhold til 
fiøsets byggeår eller år for siste omfattende 
restaurering (p=0,001). Tallene viser til kubøndene. 

Kostnader ved Inntil 1961-1 1971-1 1981-19 Etter Totalt 
ombygging 1960 970 980 90 1990 (N=635) 

(N=48) (N=69) (N=202) (N=l93) (N=123) 

Inntil 50 000 2,1 % 11,6 % 9,9% 17,6 % 13,8 % 12,6 % 
50 001-300 000 31,3 % 36,2% 46,5 % 48,7% 48,8% 45,4% 
Over 300 000 66,7% 52,2 % 43,6% 33,7% 37,4% 42,0% 
Totalt 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 

Det er 82 prosent av de som har oppgitt at de enten må bygge om eller 
bygge helt nytt fjøs som har anslått kostnadene sine. Geit~bøndene er 
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imidlertid ikke presentert i tabell 7.5, da deres resultater ikke får 
samme utslag. Resultatene er som forventet for de eldste fjøsa. Her må 
det tildels svært store investeringer til for å etterkomme kravene i den 
nye melkeforskriften. Hele 67 prosent av de eldste fjøsene og over 
halvparten av fjøsa fra perioden 1961 - 1970 må bygges om for over 
300 000 kroner. Det er altså store kostnader som blir påført disse. Hele 
36 prosent av de med de eldste fjøsa har anslått utgiftene til å bli over 
900 000 kroner. Bønder med gamle fjøs har imidlertid i mindre grad 
lån på disse bygningene i dag, som vist i tabellen under. 

Tabell 7. 6. Samlet gjeld fordelt etter fjøsets bygningsår eller år 
for siste restaurering, hele utvalget (p=0,000). 

Gjeld Inntil 1961- 1971- 1981- Etter Totalt 

1960 1970 1980 1990 1990 

Over 2 000 (N=42) 4,8 % 11,9 % 31,0 % 16,7 % 35,7 % 100 % 
1 500-1 990 (N=65) - 7,7% 23,1 % 32,3 % 36,9 % 100 % 
1 000-1500 (N=207) 5,3 % 7,7% 18,8 % 36,2 % 31,9 % 100 % 
500-1 000 (N=454) 3,7 % 7,9 % 28,4% 34,4% 25,6 % 100 % 
250-500 (N=292) 6,5 % 8,2 % 34,9% 31,2 % 19,2 % 100 % 
100-250 (N=200) 6,0% 9,5 % 34,5 % 30,0 % 20,0% 100% 
Under 100 (N=286) 12,6% 12,2 % 36,4% 26,2% 12,6 % 100 % 
Totalt (N=1546) 6,3 % 9,1 % 30,5 % 31,4 % 22,8 % 100 % 

Hvis vi fortsetter med åta for oss tabell 7.5, og ser på de som har bygd 
nytt fjøs eller bygd om fjøset så nylig som etter 1990, så er det faktisk 
37 prosent av disse som også må til med investeringer over 300 000 
kroner. Imidlertid må det her påpekes at det er 42 melkeprodusenter 
som gjør bygningsmessige endringer i inneværende år (1998), og det 
er 20 av disse som har oppgitt kostnader på over 300 000. Uten disse 
ville det vært en andel på 23 prosent av de nyeste fjøsa som må 
påkostes så mye. De er imidlertid tatt med i denne oversikten fordi de 
må ta hensyn til de nye forskriftene når de nå bygger. Kanskje det er 
nettopp en av grunnene til at de bygger nå? 

I kapittel 5 så vi at mange bønder allerede sitter med stor gjeld. Fjøs 
påkostet betydelige summer etter 1980, og som nå må påkostes igjen 
vil kunne føre til økonomisk ruin for enkelte. I den neste tabellen ser 
vi på hele utvalget samlet, og ser at mange av de som må foreta 
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bygningsmessige endringer allerede sitter med gjeld fra før. Disse vil 
altså nå få en påplussing i gjeldsmengden. 

Tabell 7. 7. Samlet gjeld fordelt etter hva slags praktiske 
konsekvenser innføringen av nye husdyrforskrifter 
får, hele utvalget samlet (p=0,016). 

Gjeld (i 1000 kr.) Ingen Bygge Bygge Vet Totalt 
konsekvenser nytt om ikke 

Over 2 000 (N=43) 37,2 % 4,7% 46,5% 11,6 % 100 % 
1 500-1 990 (N=65) 38,5 % 1,5 % 44,6% 15,4 % 100 % 
1 000-1 500 (N=208) 28,4% 5,3 % 48,6% 17,8 % 100 % 
500-1 000 (N=461) 26,7 % 4,3 % 43,6% 25,4 % 100 % 
250-500 (N=303) 23,4% 5,3 % 43,6 % 27,7% 100 % 
100-250 (N=l99) 26,6 % 5,5 % 46,2 % 21,6 % 100 % 
Under 100 (N=295) 23,1 % 5,1 % 38,6 % 33,2 % 100 % 
Totalt (N=l574) 26,4% 4,8 % 43,8 % 25,0 % 100 % 

Det går i dette materialet fram at de som må bygge om eller bygge nytt 
ikke noe mindre gjeld i utgangspunktet enn de som ikke må forte 
bygningsmessige endringer. I Bondebladet (17.09.98) kunne en lese 
om at de nye forskriftene førte til salg av melkekvoten for en bonde på 
Jæren. "Han måtte byggja på og moderniserafjøset, dersom han 
skulle fortsetja med mjølkekyr. Då ville han vorte gjeldsslave gjennom 
heile sin yrkeskarriere." Melkekvoten på 120 000 liter ble derfor solgt 
på grunn av de nye forskriftene. "-Å plussa på mellom 1,2 og 1,5 
millionar kroner på eksisterande gjeld, ville resultert i at eg vart 
sitjande att med eit overskat på 150 000 kroner i året(.) for 2,2 
årsverk(.) framleis ha betyde/eg gjeld den dagen eg vert pensjonist". 
Dette eksemplet gjelder heldigvis ikke for noen stor andel av norske 
melkeprodusenter (vi har sett at få ønsker å avvikle) men det er 
selvsagt dramatisk for de gårdbrukerne det gjelder. 

Kostnadene til bygningsmessige endringer viser ingen sammenheng 
med kvotestørrelse i liter melk for verken ku eller geiteprodusenter. Vi 
hadde en antagelse om at de produsentene som har den største 
melkekvoten også ville ha de største utgiftene i forbindelse med 
omleggingen, men det er faktisk en like høy andel av de med de 
minste melkekvotene som mener at utgiftene vil overstige 300 000 
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kroner, som av de med de største melkekvotene. Kostnadene er heller 
ikke avhengig hvem som har hovedansvaret. Det er dermed ikke slik 
at mennene har anslått kostnadene ved ombygging til å være større 
enn det kvinner med hovedansvaret for driften har gjort. 

Er det da slik at det er de med høye kostnader som ønsker å avvikle 
melkeproduksjonen ? 

Tabell 7.8. Kumelkproduksjonen på gården i et femårsperspektiv 
sett i forhold til kostnader ved ombygging som følge 
av de nye forskriftene (p=0,428). Parentes indikerer 
få svar i denne kategorien. 

Melkeproduksjonen i et femårsperspektiv 

Kostnader v/ Som i Utvide Redusere Avvikle Usikker Totalt 
ombygging dag (N=167) (N=lO) (N=34) (N=57) (N=646) 

(i 1000 kr) (N=378) 

Inntil 50 14,0 % 10,2% (10,0 %) 8,8% 14,0 % 12,7 % 
50 -300 46,3 % 44,3 % (70,0 %) 44,1 % 35,1 % 45,0% 
Over 300 39,7% 45,5 % (20,0 %) 47,1 % 50,9% 42,3 % 
Totalt 100% 100% (100 %) 100 % . 100% 100% 

I tabell 7.8 presenteres kun de som har oppgitt at de nye forskriftene 
fører til at fjøset må bygges om eller at de må bygge helt nytt. 
Tabellen gir ikke signifikante forskjeller mellom de ulike kategoriene, 
men vi er her mest interessert i å se på hvordan de som kommer til å 
trappe ned produksjonen fordeler seg. Det er ikke så mange som har 
oppgitt at de ønsker å redusere produksjonen eller avvikle den helt 
(7 % ). Dog ser vi at det er bare en liten andel av disse som ikke 
påføres vesentlige kostnader i forbindelse med ombygging. Dette er et 
tankekors. Hele 47 prosent av de som har svart at de i løpet av et fem 
års perspektiv kommer til å avvikle melkeproduksjonen, vil påføres 
kostnader over 300 000 kroner i forbindelse med innføringen av de 
nye forskriftene. Det er dessuten mange av de som vil få vesentlige 
kostnader som nå ikke vet hvordan framtida ser ut. Dette er bønder 
som nå har blitt usikre på videre drift. Når det gjelder geitebøndene er 
det 3 av de 22 som må bygge om fjøset for å tilfredsstille de nye 
kravene som nå ønsker å avvikle. De vil alle påføres kostnader på over 
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300 000 kroner. I tillegg er det 7 stykker som nå er usikre på videre 
drift. 

7 .4 Konsekvenser av forskriftene - en 
oppsummering 

En har begynt å iverksette nye forskrifter for behandling av dyr og 
melk på melkeproduksjonsbruk, og dette vil få store konsekvenser for 
mange av produsentene. Dette gjelder økonomiske konsekvenser som 
en.folge av at man må bygge om det eksisterende fjøset eller bygge 
helt nytt for å etterkomme de nye og strengere kravene som stilles. I 
en tidligere utredning om de nye forskriftene korn det fram at verken 
landbruksdepartementet eller dyrehelsetilsynet gjennomførte 
vurderinger omkring berøringsgrad eller kostnader for næringen før de 
nye forskriftene ble vedtatt (Blytt, 1997). 

I dette kapitlet har vi sett at mange må bygge om sine driftsbygninger 
som følge av de nye forskriftene. Hele 49 prosent av kubøndene og 16 
prosent av geitebøndene må foreta bygningsmessige endringer for å 
etterkomme kravene i de nye forskriftene. 

Det hersker også en stor grad av usikkerhet, ved at mange produsenter 
enda ikke vet hva forskriftene innebærer for deres driftsenhet. Det er 
særlig geitebøndene, og de minste kumelkprodusentene som er usikre. 
Produsentene i region Øst og i region Sør er overrepresentert blant de 
som svarer at de må endre på driftsbygningen. Det er også slik at 
menn i større grad enn kvinner svarer det. 

Ikke direkte oppsiktsvekkende, men likefullt verdt å merke seg, er det 
at det er de med eldst fjøs som må bygge. Imidlertid skal en ikke 
overse de med relativt nye fjøs, som også står overfor betydelige løft; 
36 prosent av kubøndene som har bygget om eller restaurert fjøset 
etter 1990 nå må foreta bygningsmessige endringer. Hele 37 prosent 
av disse står framfor investeringer på over 300 000 kroner som følge 
av de nye forskriftene. 
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Det er imidlertid verdt å merke seg at en ikke kan avspeile følgene av 
de nye forskriftene i deres framtidsplaner. Det er ikke slik at det er de 
som må bygge i større grad reduserer eller avvikler driften. 

Gjennom dette kapitlet kan vi konkludere med at næringen står 
overfor betydelige investeringsbehov, og at det rammer svært ulikt for 
den enkelte melkeprodusent. For noen får de nye forskriftene ingen 
praktiske konsekvenser, mens for andre betyr de et helt nytt fjøs. En 
gjennomføring av disse forskriftene uten noen form for økonomisk 
kompensasjon kan få en uønsket sideeffekt i form av at produsenter 
velger å avvikle og selge kvoten. Samtidig er det viktig å ikke glemme 
at kravene er laget for å øke kvaliteten på den melken vi alle drikker, 
og for å bedre dyrenes trivsel og helse. 
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8 Tidligere tilpasning til kvoteordningen 
for melk 

I 1983 ble kvoteordningen for melk innført. Det innebar at hver enkelt 
produsent fikk melkekvote som de fikk fullt betalt for. Størrelsen på 
denne basiskvoten (også kalt historisk kvote) tok utgangspunkt i 
produsentenes gjennomsnittsleveranse de 3 siste årene før ordningen 
ble innført15 • Dette har ført til at de allere fleste produsentene har 
opplevd å få redusert sin melekekvote. Hvor stor reduksjonen i 
melkekvoten ble fra år til år varierte. I 1985 ble det innført et 
"kvotegulv" slik at produsentene ikke skulle risikere å havne under 84 
prosent av basiskvoten (Jervell, 1997). Dette grunnlaget har senere 
variert noe, og er i dag på 85 prosent av basiskvoten16• 

I dette kapitlet skal vi derfor se på to ulike sider ved kvoteordningen: 

• Hvordan melkeprodusentene har tilpasset seg reduserte kvoter. 
• Om melkeprodusentene har benyttet seg av ordningen med kjøp av 

melkekvoter. 

8.1 Tilpasning til reduserte kvoter 

Produsentene ble stilt følgende spørsmål: "Med innføringen av 
mjølkekvoter i fra 1983 har de aller fleste produsentene opplevd å 
redusert sin mjølkekvote. Hvordan har du/dere tilpasset 
mjølkeproduksjonen til denne situasjonen?" 

For enkelte var dette spørsmålet uaktuelt. Det gjelder de som nettopp 
er blitt eiere av gården og de andre som ikke har opplevd å få redusert 
sin kvote. Disse holdes derfor utenfor i den videre presentasjonen i 

15 Det ble ved fastsettelse av kvote, gitt et forholdstall på bakgrunn av av 
leveransene de tre siste årene. I det forhåndstallet var det blant annet tatt hensyn til 
hvordan produsentene tidligere hadde tilpasset seg leveransebegrensende ordninger 
(bonusordningen). 
16 I følge samtale med Arve Gladheim i Omsetningsrådet den 11.12.98. 
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dette delkapitlet. Videre vil de 14 som både har ku og geit bli holdt 
utenfor. Dette p.g.a. ulik tilpasning for ku og geit. Det er da totalt sett 
83 og 81 prosent av henholdsvis ku- og geitebøndene som har opplevd 
å få redusert melkekvoten. 

8.1.1 Kubøndenes tilpasning 

Ant. melkekyr (N= 1138) lillii!!~~~~~~!I Kraftfor pr. dyr (N = 959) 
Avdrått pr. ku (N = 821) 
Melk som fOr (N= 1007) 

Storfekjøttprod. (N = 913) 
-----.-i=====;;:i Annen prod. (N = 755) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Prosent 

• Som før ~ Økt Ill Redusert 

Figur 8.1. Tilpasning til redusert kumelkkvote. 

Det er klart at ikke alle har tatt stilling de spørsmålene som presenteres 
her, noe som vi ser av N-verdien i figur 8.1. Av de som har svart, går 
det fram at 62 prosent av kubøndene har tilpasset seg den reduserte 
kvoten ved å ha redusert antall kyr. Det er også verdt å merke seg at 
42 prosent sier de har redusert kraftfOrbruket pr. dyr, og 37 prosent har 
redusert avdrått pr. ku. På den andre siden går det fram at 67 prosent 
har svart at de forer mer med melk nå enn tidligere. Det går også klart 
fram at 60 prosent har økt storfekjøttproduksjonen på gården. 

I fortsettelsen av dette delkapitlet skal vi kort gå inn på de enkelte 
områdene i figuren over og se de i forhold til de enkelte 
nøkkelvariablene. Vi begynner med hvordan de enkelte har tilpasset 
seg i forhold til antall melkekyr, og ser at dette varierer med 
meieriregion. 
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Tabell 8.1. Tilpasning av antall melkekyr til reduserte kvoter, 
fordelt på meieriregioner (p=0,010). 

Tilpasning Øst Sør Vest Midt- Nord Totalt 
av ant. kyr (N=257) (N=212) (N=229) Norge (N=llS) (N=1132) 

(N=319) 
Som før 29,6 % 26,4% 37,1 % 30,1 % 42,6% 32,0 % 
Økt 7,8 % 2,8 % 4,8% 6,9% 6,1 % 5,8% 
Redusert 62,6% 70,8 % 58,1 % 63,0% 51,3 % 62,2% 
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Sett i forhold til gjennomsnittet er det en langt større andel i region 
Nord og Vest som har fortsatt som før. Samtidig går det fram at det er 
i region Sør en finner den høyeste andelen som har redusert antall 
melkekyr. På landsbasis oppgir 6 prosent at de i perioden med 
reduserte kvoter har økt antall melkekyr. Enkelte av disse har 
kommentert dette i spørreskjemaet med at økningen skyldes overgang 
til andre raser. 

Tabell 8.2. Tilpasning av antall melkekyr til reduserte kvoter, 
fordelt på størrelse på melkekvoten (p=0,000). 

Til- Kvote i 1000 liter 
pasning Inntil 41-60 61-80 81-100 101- 121 og Totalt 
av 40 (N=254) (N=357) (N=l99) 120 mer (N=ll24) 

antall 
(N=92) (N=IOO) (N=l22) 

kyr 
Som før 47,8% 40,9 % 29,7 % 28,1 % 19,0 % 21,3 % 31,6 % 
Økt 7,6% 6,3 % 7,6% 6,0% - 3,3 % 5,9% 

Redusert 44,6% 52,8 % 62,7 % 65,8 % 81,0 % 75,4 % 62,5 % 
Totalt 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 

Det er en betydelig større andel av de med minst kvote som enten har 
tilpasset seg ved at de har fortsatt som før, eller økt antall kyr 
sammenlignet med de med større kvote. Hos de med store kvoter er 
det derimot et stort flertall som har redusert antall kyr. 

I alt 67 prosent av kumelkprodusentene har økt bruken av melk som 
fOr til kalver og andre dyr i perioden etter at kvoter ble innført. Eneste 
underkategori blant nøkkelvariablene som her skiller seg noe ut er de 
som har planer om å redusere/avvikle melkeproduksjonen. En mindre 
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andel av disse har økt bruken av melk som for til andre dyr, 
sammenlignet med de som har planer om å fortsette som 
melkeprodusenter. 

Side 78 

Når kvoten blir redusert og en reduserer antall melkekyr, blir det mer 
plass til andre dyr. Av figur 8.1, først i dette delkapitlet, gikk det fram 
at hele 60 prosent av melkeprodusentene har valgt å øke 
storfekjøttproduksjonen. Enkelte kategorier av produsentene skiller 
seg ut her, og vi begynner med forskjellen mellom de ulike regionene. 

Tabell 8.3. Tilpasning til reduserte kvoter; endring i storfekjøtt
produksjon, fordelt på ulike meieriregioner (p=0,026). 

Tilpasning av Øst Sør Vest Midt- Nord Totalt 
storfekjøtt- (N=193) (N=l78) (N=186) Norge (N=86) (N=903) 
produksjon (N=260) 
Som før 31,1 % 28,7 % 39,8 % 36,5 % 48,8 % 35,7% 
Økt 64,2 % 67,4 % 58,1 % 58,1 % 50,0% 60,5 % 
Redusert 4,7% 3,9% 2,2 % 5,4% 1,2 % 3,9 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Region Nord skiller seg ut noe fra andre deler av landet, for der har 
færre valgt å øke produksjonen av storfekjøtt. Det er imidlertid også 
en mindre andel i region Nord enn i resten av landet som har redusert 
produksjonen av storfekjøtt, slik at de fleste har valgt å fortsette som 
før. I region Sør ser vi derimot at flere har valgt å øke 
storfekjøttproduksjonen, og at færre har valgt å fortsette som før. 

Tabell 8.4. 

Tilpasning av 
storfekjøtt-
produksjon 

Som før 
Økt 
Redusert 
Totalt 

Tilpasning til reduserte kvoter; endring i 
storfekjøttproduksjon, sett i forhold til egen framtid i 
melkeproduksjonen (p=O, 000). 

Framtid i melkeproduksjonen 
Som i Utvide Redusere Usikker Totalt 
dag (N=206) /avvikle (N=89) (N=891) 

(N=532) (N=64) 
39,1 % 22,3 % 45,3 % 41,6 % 35,9 % 
58,5 % 72,8 % 43,8 % 52,8 % 60,2 % 
2,4% 4,9 % 10,9 % '5,6% 3,9 % 
100% 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Det interessante i tabell 8 .4 på foregående side er at en stor andel av de 
som ser for seg en framtid med melkeproduksjon, også har økt 
produksjonen av storfekjøtt. Derimot er det en høyere andel blant de 
som har planer om å avvikle eller redusere melkeproduksjonen som 
har tilpasset seg ved å redusere storfekjøttproduksjonen. 

Tabell 8.5. 

Tilpasning 
av 
storfekjøtt-
produksjon 

Som før 
Økt 
Redusert 
Totalt 

Tilpasning til reduserte melkekvoter for ku; endring i 
storfekjøttproduksjon, sett i forhold til størrelsen på 
melkekvote (p=0,000). 

Kvote i 1000 liter 
Inntil 41-60 61-80 81- 101- 121 og Totalt 

40 (N=l90) (N=289) 100 120 mer (N=893) 

(N=65) (N=l60) (N=89) (N=IOO) 

61,5 % 40,0% 39,1 % 25,0% 27,0% 24,0% 35,5 % 
36,9% 55,3 % 56,4 % 71,9% 71,9% 71,0% 60,7% 

1,5% 4,7 % 4,5 % 3,1 % 1,1% 5,0% 3,8 % 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

I tabell 8.5 går det fram at det er de større melkeprodusentene som har 
økt storfekjøttproduksjonen. Dette kan tenkes å henge sammen at det 
er disse produsentene som har opplevd å få redusert melke
produksjonen mest (i absolutte tall), og dermed fått frigjort mer plass 
til andre storfe enn ku. Med dette henleder vi nå oppmerksomheten 
over mot de ulike strategier kubøndene har gjort for å tilpasse seg den 
reduserte melkekvoten med hensyn på å endre annen produksjon på 
gården. Først ser vi om dette varierer med region. 

Tabell 8. 6. Tilpasning til reduserte kvoter; endring i annen 
produksjon på gården, fordelt på ulike meieriregioner 
(p=0,027). 

Tilpasning Øst Sør Vest Midt- Nord Totalt 
av annen (N=l64) (N=l63) (N=l52) Norge (N=68) (N=752) 
produksjon (N=205) 
Som før 66,5 % 52,8 % 69,1 % 63,9 % 76,5 % 64,2% 
Økt 29,9 % 41,7 % 27,0% 29,8 % 20,6% 31,0 % 
Redusert 3,7% 5,5 % 3,9% 6,3 % 2,9% 4,8 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Tabell 8.6 viser at det er region Sør som utmerker seg, ved at 42 
prosent svarer at de har økt annen produksjon på gården i denne 
perioden. Videre går det fram det har vært minst endringer i region 
Nord, der hele 77 prosent svarer at de har fortsatt som tidligere. 

Tabell 8. 7. Tilpasning til reduserte kvoter; endring i annen 
produksjon på gården, sett i forhold til hvilke planer 
de har som melkeprodusent (p=0,009). 

Tilpasning Framtid i melkeproduksjonen 
av annen Som i dag Utvide Redusere Usikker Totalt 
produksjon (N=428) (N=185) /avvikle (N=73) (N=746) 

(N=60) 
Som før 68,7 % 56,2 % 65,0% 58,9 % 64,3 % 
Økt 27,3 % 40,0% 25,0 % 32,9% 30,8 % 
Redusert 4,0% 3,8 % 10,0 % 8,2% 4,8 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 

Av de som har planer om å utvide melkeproduksjonen, ser vi at 40 
prosent allerede har økt annen produksjon på gården. Dessuten går det 
fram at av de få som har svart at de vil redusere eller avvikle 
produksjonen, så har 10 prosent allerede redusert omfanget av annen 
produksjon på gården. 

Størrelsesindikatorene melkekvote og samlet areal slår begge ut med 
hensyn til annen produksjon på gården. Det går fram av de to neste 
tabellene. 

Tabell 8.8. Tilpasning til reduserte kvoter; endring i annen 
produksjon på gården, sett i forhold til størrelse på 
melkekvote (p=0,036). 

Til- Kvote i 1000 liter 
pasning Inntil 41-60 61-80 81- 101- 121 og Totalt 
av annen 

40 (N=IS9) (N=233) 100 120 (N=749) 
produk- mer 

sjon (N=60) (N=133) (N=7S) (N=89) 

Som før 75,0% 67,3 % 65,2 % 63,2 % 62,7% 50,6 % 64,1 % 
Økt 23,3 % 28,3 % 27,5 % 33,1 % 36,0% 44,9% 31,2 % 
Redusert 1,7 % 4,4% 7,3 % 3,8 % 1,3 % 4,5 % 4,7% 
Totalt 100% 100 % 100% 100% 100% 100 % 100% 
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Det framgår av tabell 8.8 på foreggående side at jo større kvote de har 
i dag, jo større andel har økt annen produksjon på gården i denne 
perioden for å tilpasse seg de reduserte kvotene. I tabell 8.9 for samlet 
areal innmark gir størrelsesindikatoren et enda tydeligere utslag. 

Tabell 8.9. Tilpasning til reduserte kvoter; endring i annen 
produksjon på gården, sett i forhold til størrelse på 
samlet innmark (p=0,000). 

Tilpasning Inntil 101-200 201-300 301-400 Over Totalt 
av annen 100 (N=367) (N=l94) (N=63) 400 (N=750) 
produksjon (N=80) (N=46) 
Som før 73,8 % 70,8 % 57,2 % 58,7 % 30,4 % 64,1 % 
Økt 20,0% 24,0% 38,1 % 38,1 % 67,4% 31,1 % 
Redusert 6,3 % 5,2% 4,6% 3,2% 2,2% 4,8 % 
Totalt 100% 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 

Det er de med mest areal som også har økt annen produksjon på 
gården i denne perioden. Faktisk har et betydelig flertall (67 %) av de 
med over 400 dekar i samlet areal økt annen produksjon på gården. 
Det er over en dobbelt så høy andel som for hele utvalget samlet. 

Slik helt oppsummeringsvis, så kan en legge merke til et slående 
trekk: Det er ikke snakk om et enten eller, men et både og; de som 
satser gjør det over ei "bred" linje. 

8.1.2 Geiteprodusentenes tilpasning 

Når det gjelder geiteprodusentene, så ser vi av figur 8.2 at det er en 
mindre andel som har redusert antall melkedyr, enn det vi så hos 
kubøndene i forrige figur. 
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Figur8.2. Geitebøndenes tilpasning til redusert melkekvote. 

Det er 42 prosent av geiteprodusentene som har redusert antall geiter. 
Hele 62 prosent og 59 prosent har redusert henholdsvis 
kraftf6rforbruket og avdrått pr. geit. Som hos kuprodusentene ser vi at 
et flertall av geitebøndene har økt bruken av melk til f6r til killinger 
og andre dyr. Av de få med storfekjøttproduksjon går det fram at nær 
halvparten har fortsatt som tidligere. Dessuten oppgir 50 prosent at de 
har økt annen produksjon på gården. 

Nå er det, som for kubøndene, foretatt krysskjøringer mot 
bakgrunnsvariablene. Som det går fram av figuren, er det relativt få 
produsenter i hver kategori. Krysskjøringer på dette grunnlaget, blir 
for usikre til at det gir noen statistisk sikre funn. V i lar derfor 
frekvensfordelingen bli stående som en presentasjon av 
geiteprodusentenes svar. 

8.2 Kjøp av melkekvoter 

Ordningen med kjøp og salg av melkekvoter er en ny ordning, og 
ordningen er nå inne i sitt andre år. Under er det presentert hvor 
mange som har benyttet seg av muligheten til å kjøpe kvoter. 
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Figur8.3. Andel av ku- og geiteprodusentene som har benyttet 
seg av muligheten til å kjøpe melkekvote. 

Det er en høy andel som har kjøpt melkekvote; 61 prosent av 
produsenter med kyr, og 41 prosent av geiteprodusentene17. 

Ved å se nærmere på de utplukkede "nøkkelvariablene", skal vi se om 
det er enkelte grupper av produsentene som utmerker seg. Nå er det 
ikke sikre regionale forskjeller mellom hvor stor andel som har kjøpt 
melkekvote. Det er imidlertid en tendens i vårt materiale at 
geiteprodusentene i region Øst er overrepresentert blant de som 
kjøper; 14 av i alt 25 geitebønder som svarte fra denne regionen, 
oppgir at de har kjøpt kvote. 

Tabell 8.10. Hvorvidt kubøndene har kjøpt kvote, sett i forhold til 
planer for gårdsdriften de neste fem årene (p=0,000). 

Fram tidsplaner Ja Nei Totalt 
Som i dag (N=960) 58,9 % 41,1 % 100 % 
Utvide (N=365) 86,8 % 13,2 % 100 % 
Redusere/avvikle (N= 109) 27,5 % 72,5 % 100 % 
Usikker (N=l48) 43,9 % 56,1 % 100 % 
Totalt (N=l 582) 61 ,8 % 38,2 % 100 % 

17 I 1997 var det 11 704 kumelk bønder som fikk kjøpt mer i kvote (47 prosent). I år 
var det 9 000 som ønsket å kjøpe kvote. Det er grunn til å anta at en del av de som 
har meldt sin interesse for kjøp av melkekvote i år, har svart at de har benyttet 
ordningen, all den tid utvalget er så representativt på de øvrige kjennetegn 
(jfr. kapittel 2). 
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Naturlig er de som har planer om å utvide melkeproduksjonen kraftig 
overrepresentert blant de som har tenkt å kjøpe melkekvote. Hele 87 
prosent av de som skal utvide, svarer at de allerede har kjøpt kvote. 
Av de som svarer at de har planer om å drive i samme omfang som i 
dag, har 59 prosent kjøpt større melkekvote. Som ventet er det færrest 
som har kjøpt kvote blant de som skal redusere eller avvikle 
melkeproduksjonen helt. 

Tabell 8.11. Hvorvidt geitebøndene har kjøpt kvote, sett iforhold 
til planer for gårdsdriften de neste fem år (p=0,052). 
Parentes indikerer få svar bak prosenttallene. 

Framtidsplaner Ja Nei Totalt 
Som i dag (N=89) 41,6 % 58,4% 100% 
Utvide (N=30) 56,7% 43,3 % 100 % 
Redusere/avvikle (N=l5) (13,3 %) (86,7 %) (100 %) 
Usikker (N=24) 41,7 % 58,3 % 100% 
Totalt (N=l58) 41,8 % 58,2 % 100 % 

Geitebøndene opptrer rimelig likt kuprodusentene, selv om 
forskjellene ikke er så store som i tabellen for kubøndene, og derfor er 
heller ikke funnet signifikant. 

Tabell 8.12. Hvorvidt kubøndene har kjøpt kvote, sett iforhold til 
hvem som har hovedansvaret for driften (p=0,029). 
Parentes indikerer få svar bak prosenttallene. 

Hovedansvar drift Ja Nei Totalt 
Kvinne (N=67) 47,8% 52,2% 100 % 
Mann (N=l 116) 63,1 % 36,9% 100 % 
Begge i fellesskap (N=415) 60,2 % 39,8% 100% 
Samdrift (N= 18) (44,4 %) (55,6 %) (100 %) 
Totalt (N=l 616) 61,5 % 38,5 % 100% 

Av tabellen over går det fram at på de gårdene hvor mannen har 
hovedansvaret for driften, samt der hvor begge har ansvaret i 
fellesskap er det en betydelig høyere andel som har kjøpt melkekvote. 
Blant geiteprodusentene finner vi ikke samme sikre funn, men det er 
faktisk en motsatt tendens i materialet, ved at det på de gårdene hvor 
kvinnene har hovedansvaret, er en høyere andel som også har kjøpt 
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kvote. Samtidig skal en huske at det er svært ra, kun 21 kvinner, som 
har hovedansvaret for geitegårder, slik at hvert enkelt svar betyr mye. 

I kapittel fire gikk det fram at det er produsentene i 
mellomkategoriene for kvotestøtTelse som også ønsker å utvide. En 
skulle forvente at dette gir seg uttrykk når en ser på støtTelsen på 
melkekvoten på de gårdene hvor det er kjøpt kvote. 

Tabell 8.13. Hvorvidt kubøndene har kjøpt kvote, sett i forhold til 
hvor stor melkekvote de har (p=0,000). 

Kvotestørrelse i 1 000 liter Ja Nei Totalt 
Inntil 40 (N=187) 46,0% 54,0 % 100 % 
41-60 (N=348) 60,3 % 39,7% 100% 
61-80 (N=476) 63,2 % 36,8 % 100% 
81-100 (N=300) 66,7 % 33,3 % 100 % 
101-120 (N=l34) 71,6 % 28,4 % 100 % 
121 og mer (N=171) 56,7% 43,3 % 100 % 
Totalt (N= 1 616) 61,3 % 38,7 % 100% 

Vi f'ar bekreftet at andelen som har kjøpt melkekvote er stigende med 
økende kvote i utgangspunktet, med unntak av at det er de med størst 
kvote. Dette kan, som tidligere påpekt, henge sammen med at mange 
av de med historisk kvote på under 130 000 liter, allerede stanger i 
kvotetaket. Samtidig skal en ikke underslå at over halvparten i alle 
kategoriene unntatt de med inntil 40 000 liter i kvote, har benyttet seg 
av ordningen. 

Når støtTelse på kvote slår ut så entydig for kubøndene, er det 
interessant at det ikke er signifikante sammenhenger mellom 
kvotestørrelse og kjøp av kvoter hos geiteprodusentene. Det betyr at 
det blir mest kotTekt å si at 40 prosent av geitebøndene, uavhengig av 
kvotestørrelse, har kjøpt kvote. 

8.3 Tilpasning til reduserte kvoter - en 
oppsummering 

I dette kapitlet har vi sett at det er tildels betydelige forskjeller i 
hvordan ulike produsenter velger å tilpasse seg en situasjon der 
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melkekvoten blir redusert. Det synes klart at det er en betydelig vilje 
til å satse videre blant flertallet av produsentene. Samtidig er det 
interessant å se at det er de mellomstore produsentene som skiller seg 
ut ved å være mest "på hugget". Dette ved at en større andel av disse 
sammenlignet med de som har minst melkekvote (inntil 40 000 liter) 
og de med størst kvote (121 000 liter eller mer), opplyser at de har 
kjøpt kvote. Samtidig er det grunn til å anta at det eksisterende 
regelverket for kjøp av kvoter, legger begrensninger for muligheten til 
de som allerede har store kvoter, til å utvide ytterligere. Et uttrykk for 
det er også at det er de med størst kvote som i størst grad også har økt 
annen produksjon på gården. 

Det er også verdt å merke seg at ku og geitebønder synes å opptre noe 
ulikt, ved at størrelse på melkeproduksjon ikke gir samme utslag for 
geiteprodusentene med hensyn til kjøp av kvote. 

Interessen for å kjøpe kvote har ikke gitt utslag på den regionale 
dimensjonen. Det er dermed ikke noe så langt, som tyder på at det er 
dramatiske forskyvninger på hvor det produseres melk i landet når vi 
beveger oss på regionnivå. Det er derimot visse regionale forskjeller 
når det gjelder å utvide annen produksjon på gården. Bønder i region 
Sør har i større grad økt annen produksjon, men relativt få i region 
Nord har det. Det er forøvrig slik at på de gårdene hvor kvinnene har 
hovedansvaret for driften, er det færre som har kjøpt kvote, 
sammenlignet med de gårdene hvor menn har hovedansvaret og gårder 
hvor begge har hovedansvaret i fellesskap. 

Ikke direkte oppsiktsvekkende, men verdt å ta med seg er at de som 
har planer om å utvide melkeproduksjonen også er de som i størst grad 
allerede har kjøpt kvote. Det er også slik at denne gruppen, sammen 
med de som har planer om å produsere melk i samme omfang som i 
dag, i større grad har økt storfekjøttproduksjonen og annen produksjon 
på gården. Det er dermed slik at de som satser, gjør det over en bred 
linje. 

Med dette skal vi nå se nærmere på hvilke framtidige valg de kan 
tenke seg å gjøre med hensyn til kjøp og salg av melkekvote. 
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9 Produsentenes strategier for framtida 

I kapittel fire gikk det fram at et betydelig flertall av dagens 
produsenter har tenkt å fortsette med melkeproduksjonen i samme 
omfang som i dag, mens vi i det forrige kapitlet så på hvordan de 
faktisk har valgt å tilpasse seg en situasjon med reduserte 
melkekvoter. I dette kapitlet går vi et steg videre og ser nærmere på 
hvordan de har tenkt å benytte seg av de eksisterende ordninger for 
næringen, og hvordan de har tenkt å produsere framover. Fire sentrale 
temaer i den sammenheng er: 
• Tilpasning til dagens kvoteordning 
• Annen produksjon på gården 
• Endringer i produksjonsform (fra tradisjonell til økologisk) 
• Endringer i driftsform (samdrift) 

Med tilpasning til dagens kvoteordning ser vi her på interessen for 
kjøp og salg av melkekvote og interessen for å benytte ordningene 
med midlertidig stans i melkeproduksjonen. Vi starter med det 
sistnevnte. 

9.1 Sovende kvote 

Med sovende kvote menes muligheten til midlertidig stans i 
melkeproduksjonen i inntil fem år. Utbredelse, hvorfor og hvem som 
kan tenke seg det, er spørsmålene vi stiller her. Vi er også interesserte 
i å se på hva de har tenkt å gjøre i stedet, når melkeleveransene 
eventuelt stopper opp. 

9.1.1 Interessen for "sovende kvote" 

Det er 5 og 6 prosent av henholdsvis ku- og geiteprodusentene som 
kan tenke seg å benytte muligheten med sovende kvote i løpet av de 
nærmeste årene. Når det nå skal sjekkes mot nøkkelvariablene, vil det 
kun bli presentert funn hvor kubøndenes svar legges til grunn. Dette 
fordi det kun er ti geiteprodusenter som svarer at det er aktuelt med 
sovende kvote, og derfor for få til å splitte opp på ulike kategorier. 
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Når det gjelder geografi, så er det ingen signifikante forskjeller. 
Derimot er de som vurderer å avvikle/redusere gårdsdriften i over
representert i blant de som vurderer å benytte muligheten med sovende 
kvote. AV tabell 9 .1 under går det fram at 3 5 prosent svarer det. 

Tabell 9.1. Sammenhengen mellom kubøndenes planer om å 
benytte ordningen med sovende kvote og deres planer 
for gårdsdriften i de kommende fem årene (p=0,000). 

Framtidsplaner Ja Nei Totalt 
Som i dag (N=958) 2,1 % 97,9% 100 % 
Utvide (N=365) 0,5 % 99,5 % 100 % 
Redusere/avvikle (N= 102) 35,3 % 64,7% 100% 
Usikker (N=l41) 16,3 % 83,7 % 100 % 
Totalt (N=l 566) 5,2% 94,8 % 100 % 

I forlengelsen av dette er det naturlig å stille seg spørsmål om det er de 
som har tenkt å benytte seg av muligheten med sovende kvote, som 
også har planer om brukerskifte i løpet av en tiårsperiode. I tabellen 
under går det fram at det er tre ganger så mange som har tenkt å 
benytte seg av ordningen med sovende kvote, blant de som har planer 
om brukerskifte i kommende tiårsperiode sammenlignet med de som 
ikke har planer om brukerskifte. 

Tabell 9.2. Sammenhengen mellom kumelkprodusentenes planer 
om å benytte ordningen med sovende kvote og om det 
planlegges brukerskifte i kommende tiårsperiode 
(p=0,000). 

Brukerskifte Ja Nei Totalt 
Ja (N=435) 9,4% 90,6% 100 % 
Nei (N=906) 2,6% 97,4% 100 % 
Usikker (N=254) 7,9% 92,l % 100 % 
Totalt (N=l 595) 5,3 % 94,7% 100 % 

Det går fram av tabell 9.3 under at jo mindre melkekvote, desto større 
andel svarer at de har konkrete planer om å benytte ordningen med 
sovende kvote. Ti prosent av de med minst kvote, mot kun to prosent 
av de med 121 tusen liter eller mer i melkekvote har planer om å 
benytte ordningen. 
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Tabell 9.3. Sammenhengen mellom kumelkprodusentenes planer 
om å benytte ordningen med sovende kvote og 
størrelse på dagens melkekvote (p=0,026). 

Kvotestørrelse i 1000 liter Ja Nei Totalt 
Inntil 40 (N= 185) 9,7% 90,3 % 100 % 
41-60 (N=344) 5,8% 94,2% 100% 
61-80 (N=469) 5,5% 94,5 % 100% 
81-100 (N=296) 4,4% 95,6% 100% 
101-120 (N=l33) 3,8% 96,2% 100% 
121 og mer (N=l69) 1,8 % 98,2% 100% 
Totalt (N= 1 596) 5,3% 94,7% 100% 
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9.1.2 Begrunnelse for midlertidig stans i 
melkeproduksjonen 

Side 90 

Tabell 9.4. Kumelkprodusentenes begrunne/se for å benytte 
ordningen med sovende kvote, rangert etter andel som 
angir grunn til å være "meget viktig". 

Begrunnelse Meget Ganske Av liten Uten Vet 
viktig viktig betydning betydning ikke 

i::-or dårlig økonomi i 71,6 % 19,4 % 6,0% 3,0% -
tmelkenroduksionen rN=67) 
!For lite ferie og fritid (N=69) 65 2 % 20 3 % 5 8 % 8 7% -
Kienerell landbrukspolitikk 49,3% 29,9% 10,4 % 10,4 % -
rN=67) 
Store investeringer må foretas 43,3 % 21,7 % 15,0 % 20,0% -
om en skal fortsette rN=60) 
Skjerpede miljøkrav (inkl. 42,4% 13,6 % 19,7 % 22,7% 1,5 % 
~nredningsareal) (N=66) 
Vanskelig å kombinere 39,7 % 20,6 % 11,l % 28 ,6 % -
melkeproduksjon med annet 
vrke rN=63) 
Vanskelig å få avløser 36,4 % 33,3 % 10,6 % 18,2 % 1,5 % 
rN=66) 
Generasjonsskifte uten at 34,4% 12,5 % 6,3 % 32,8 % 14,1 % 
Men vil fortsette med husdyr 
(N=64) 
Usikkerhet om neste 33,8 % 16,9 % 6,2% 30,8 % 12,3 % 
generasjon vil fortsette med 
nusdvr rN=65) 
Fiten alder (N=68) 30 9 % 22 1 % 14.7 % 294% 29% 
Sjukdom (inkl. astma/allergi) 
1\J=59) 

23,7 % 11,9 % 10,2 % 50,8 % 3,4% 

Krav til å ha dyr på beite 21,7 % 5,0% 21 ,7 % 50,0% 1,7 % 
'N=60) 
Vanskelig å drive når kårfolk 13,l % 16,4 % 14,8 % 52,5 % 3,3 % 
ikke lenger kan delta i driften 
rN=6l) 
Generell fraflytting fra 
1grend/kommune rN=60) 

10,0 % 6,7% 20,0% 55,0 % 8,3 % 

~6mnmnlag (N=62) 8 1 % 65 % 32 3 % 53 2 % -
For dårlig fagmiliø (N=59) 5 1 % 68 % 27 1 % 55 9 % 5 1 % 
Problemer med å drive evt. 3,4% 5,1 % 23 ,7% 66,1 % 1,7 % 
bo sammen med kårfolket 
'N=59) 

Av tabellen går det fram at det er flest som oppgir at for dårlig 
økonomi i melkeproduksjonen, er en meget viktig grunn til at de 
vurderer midlertidig stans i melkeproduksjonen. Deretter følger 
begrunnelsen som går på ferie- og fritidssituasjonen en har som 
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Totalt 

100 % 

100 % 
100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 
100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 
100 % 
100% 
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melkeprodusent. Generell landbrukspolitikk følger så. I den andre 
enden av skalaen finner vi at spørsmål og "problemer" knyttet til det å 
leve/drive sammen med kårfolket ikke er en tungtveiende grunn. 
Heller ikke dårlig fagmiljø, forgrunnlag, fraflytting fra grend eller 
kommune blir framholdt av mange, som meget viktige grunner for å 
velge å benytte ordningen med sovende kvote. 

Tabell 9.5. Geiteprodusentenes begrunnelse for å benytte 
ordningen med sovende kvote, rangert etter antall 
som angir grunn til å være "meget viktig". 

Begrunnelse Totalt Meget Ganske Av liten Uten 
viktig viktig betydning betydning 

Por dårlig økonomi i 9 ( ( ( ( 

melkeoroduksionen 
Por lite ferie 011: fritid c 6 3 
:Jenerell landbruksnolitikk ( 6 3 ( c 
Vanskelig å kombinere s 6 2 I c 
imelkeproduksjon med annet 
vrke 
Vanskelig å få avløser 5 4 0 
!Usikkerhet om neste generasjon 9 4 2 1 2 
IVil fortsette med husdvr 
~11en alder 4 2 I 2 
Store investeringer må foretas 9 3 I 4 I 
om en skal fortsette 
Skjerpede miljøkrav (inkl. 9 3 3 2 I 
~nrednin11:sarean 
~iukdom (inkl. astma/allergi) 9 2 4 I 2 
Generasjonsskifte uten at noen 8 2 3 2 I 
vil fortsette med husdvr 
Generell fraflytting fra s I 2 2 4 
111rend/kommune 
For dårli11: fa11:miliø ( ( ' L 

r 

[(rav til å ha dvr nå beite 9 c 2 I 6 
F6rnrunnla11: 9 c I 3 5 
Problemer med å drive evt. bo 9 c I I 7 
sammen med kårfolket 
Vanskelig å drive når kårfolk 9 0 1 0 8 
'kke len11:er kan delta i driften 

Vet 
ikke 

c 

c 
c 

0 
0 

0 
0 

0 

( 

c 
c 

I 
0 
0 
0 

0 

Tabellen over skal en være forsiktig med å trekke beslutninger fra, i 
og med at det kun er ni produsenters svar som ligger til grunn. Det er 
allikevel interessant å se at alle mener det er en meget viktig grunn det 
rent økonomiske ved det å være melkeprodusent, mens kårfolket på 
den andre siden, ikke er noen selvstendig grunn til å velge å stanse 
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melkeproduksjonen midlertidig. Svarene er med andre ord svært like 
for de som har kyr og geitebøndene. 

9.1.3 Hva foretar de seg i stedet? 
Spørsmålet er; hva vil de som velger sovende kvote gjøre om 
melkeproduksjonen opphører? 
Det er i alt 64 kumelkprodusenter og 8 geitebønder som har svart på 
spørsmålet, og deres svar går fram av figur 9 .1 under. 

30 
c: 
3l 20 e 
a.. 

10 

0 

Figur 9.1. 

Storfe Planteproduksjon Brakklegging 
Annet husdyrhold Leie bort Annet 

• Ku (N=64) O Geit (N=81 

Produsentenes svar på hva som er mest sannsynlige 
alternative produksjonen på gården, om det blir 
midlertidig stans i produksjonen. NB: Få geitebønder. 

I og med at det er relativt få bak hver søyle i diagrammet over, skal en 
også her være forsiktig med å trekke for mange slutninger. Det som 
synes tydelig er at det kommer til å være dyr på mange av gårdene 
også etter at melkeproduksjonen er opphørt. Av kubøndene er det 58 
prosent som svarer det, mens tre av åtte geiteprodusenter oppgir det. 
Naturlig nok er det få som ser for seg en brakklegging i denne 
perioden, og kun 19 prosent av kubøndene ser det som et alternativ å 
leie bort hele eller deler av gården. 

9.2 Planer om kjøp eller salg av melkekvote 

En mer endelig beslutning enn "sovende" kvote, er salg av kvoten. På 
den ene siden er det en det en drastisk beslutning, men samtidig er det 
en mulighet til å redusere de negative økonomiske konsekvensene i 
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forbindelse med å slutte med melkeproduksjon. To avisoverskrifter 
belyser henholdsvis et negativt og et "positivt" syn på ordningen18: 

• En giftsprøyte i sjela 

• Selger dyra - sletter gjelda 

Mens førstnevnte mener at ordningen er en "kynisk ordning som 
betaler folk til å undergrave sin egen arbeidsplass'', siktes det i det 
andre oppslaget til at en med salg av kvote har en mulighet til å få 
slettet gjelda, for vedkommende ser ikke muligheten til å bygge nytt 
slik at driften kan fortsette. 

Mens tallet på melkeprodusenter som ønsket å kjøpe kvote gikk noe 
ned i 1998 forhold til i 1997, var det samtidig en betydelig større 
interesse for å selge. I 1998 fikk 1072 kumelkprodusenter og 67 
geitemelkprodusenter godkjent sitt kvotesalg (Omsetningrådet, 
1998b:20-21). Det vil si en økning på hele 72 prosent fra året før. I 
dette delkapitlet skal vi se nærmere på interessen for å nettopp selge 
og kjøpe kvote, samt gå litt videre med å se på hvem dette gjelder og 
begrunnelsene for deres valg. Figur 9.2 viser ku- og 
geiteprodusentenes planer. 

60..--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

50 j--------

40 ,___ _ ___ _ 
'E 
Q) e Jo 1-----1 

a.. 20 

10 

0 

Figur 9.2. 

Nei Ja - kjøp Ja - salg Vet ikke 

• Ku IN= 15891 D Geit (N= 1661 

Ku- og geiteprodusentenes svar på om de har 
konkrete planer om kjøp eller salg av melkekvote 
(p=0,008). 

18 Oppslag i avisa Nationen henholdsvis den 15.9.98 og 12.9 98, da tallene for årets 
(1998) interesse for kjøp og salg av kvoter ble kjent. 
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Av figuren på foregående side går det fram at det er visse forskjeller 
mellom ku- og geiteprodusentenes svar, med hensyn til å benytte 
ordningen. Det er en noe større andel av geiteprodusentene enn 
kuprodusentene som svarer at de ikke har tenkt å benytte seg av 
ordningen. Mens så mange som halvparten av kubøndene svarer at de 
har tenkt å kjøpe kvote, svarer 37 prosent av geiteprodusentene det 
samme. Samtidig ser vi at ti prosent av geiteprodusentene mot seks 
prosent av kubøndene har planer om å selge. Det er også flere usikre 
blant bønder med geit19• 

9.2.1 Nærmere om hvem som har konkrete planer om 
kjøp eller salg av kvote 

Det er få signifikante funn mellom de ulike inndelingene på 
produsentene som ligger til grunn for denne rapporten. H vern som har 
hovedansvar for gårdsdriften slår ikke ut. Heller ikke regional (eller 
selskaps-) inndeling slår ut. Imidlertid er det en sammenheng mellom 
hvilke planer bøndene har for framtida, og hvordan de stiller seg til 
kvoteordningen. Dette går det fram av tabell 9.6 og 9.7 under. 

Tabell 9.6. Sammenhengen mellom kumelkprodusentenes planer 
om kjøp og salg av kvote og planer for gårdsdriften i 
den neste femårsperiode (p=0,000). 

Framtidsplaner Ja- kjøp Ja- salg Nei Vet ikke Totalt 
Som i dag (N=94 7) 44,4% 2,7% 35,6% 17,3 % 100 % 
Utvide (N=363) 91,2 % - 4,7% 4,1 % 100% 
Redusere/avvikle (N=93) 7,5 % 54,8 % 23,7 % 14,0 % 100 % 
Usikker (N=l37) 19,0 % 12,4 % 27,7% 40,9% 100 % 
Totalt (N= 1 540) 50,9% 6,1 % 26,9% 16,l % 100 % 

19 I 1998 var det faktisk et "tilbudsoverskudd" av geitemelkkvoter på 0,72 millioner 
liter (Omsetningsrådet 1998b). Noe som ikke direkte kan leses av figur 9.2, hvor det 

fokuseres på antall interesserte kjøpere og selgere. 
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Tabell 9. 7. Sammenhengen mellom geitemelkprodusentenes 
planer om kjøp og salg av kvote og deres planer for 
gårdsdriften i kommende femårsperiode (p=0,000). 
Parentes indikerer få svar bak prosenttallene. 

Framtidsplaner Ja- Ja- salg Nei Vet Totalt 
kjøp ikke 

Som i dag (N=85) 28,2 % 2,4 % 45,9 % 23,5 % 100 % 
Utvide (N=30) 96,7% - 3,3 % - 100 % 
Redusere/avvikle (N=l3) (7,7 %) (61,5 %) (23,1 %) (7,7 %) (100 %) 
Usikker (N=21) 9,5 % 14,3 % 28,6 % 47,6% 100 % 
Totalt (N=l49) 37,6 % 8,7% 32,9 % 20,8% 100% 

Når det gjelder tabellen for geiteprodusentene, så er det for få svar, til 
å kunne si med sikkerhet at tallene er statistisk forsvarlige. Poenget er 
imidlertid at bildet er rimelig - rent logisk. At godt over 90 prosent av 
de som sier de skal utvi9e også svarer at de skal kjøpe mer kvote, går 
inn i en slik sammenheng. Det er også interessant at 44 prosent av 
kubøndene og 28 prosent av geiteprodusentene som skal "fortsette 
som i dag" oppgir at de har planer om å kjøpe kvote. Det kan være et 
signal på at de ser kjøp av kvote som en forutsetning for å kunne 
opprettholde driften på dagens nivå. 

Når det gjelder bruken av "sovende kvote" så vi at det var en noe 
høyere andel av de som planla brukerskifte i løpet av de neste 10 
årene, som så det som aktuelt å benytte denne ordningen. Tabellen 
under viser en lignende tendens når det gjelder salg av kvote. 

Tabell 9.8. Sammenhengen mellom kumelkprodusentenes planer 
om kjøp og salg av kvote og planer om brukerskifte i 
løpet av kommende tiårsperiode (p=0,005). 

Brukerskifte Ja- kjøp Ja- salg Nei Vet ikke Totalt 
Ja (N=422) 47,2 % 7,3 % 30,3 % 15,2 % 100 % 
Nei (N=897) 54,5 % 5,7% 24,6% 15,2 % 100 % 
Usikker (N=25 l) 42,2% 7,2 % 28,7 % 21,9 % 100% 
Totalt (N= 1 570) 50,6% 6,4% 26,8 % 16,2 % 100 % 

Vi ser at de kubøndene som ikke har planlagt brukerskifte er noe 
overrepresentert blant de som skal kjøpe kvote. En motsatt tendens ser 

LU-rapport 211998 



Melkeprodusentenes framtidsplaner Side 96 

vi blant de som skal selge kvoten, men det er forholdsvis små 
prosentdifferanser innad i de ulike kategoriene. Når det gjelder 
geiteprodusentene f'ar vi ikke denne typen signifikante sammenhenger. 

Tabell 9.9. Sammenhengen mellom kuprodusentenes planer om 
kjøp og salg av kvote og størrelse på dagens 
melkekvote (p=0,005). 

Kvotestørrelse Ja- kjøp Ja- salg Nei Vet ikke Totalt 
Inntil 40 (N= 180) 36,7% 11,1 % 31,7 % 20,6 % 100 % 
41-60 (N=335) 49,3% 6,3 % 24,8% 19,7 % 100 % 
61-80 (N=463) 53,1 % 5,8 % 26,8 % 14,3 % 100% 
81-100 (N=292) 58,9 % 5,8% 19,9 % 15,4 % 100% 
101-120 (N=132) 58,3 % 5,3 % 29,5 % 6,8 % 100% 
121 og mer (N=l68) 42,9% 4,8 % 35,1 % 17,3 % 100 % 
Totalt (N=l 570) 50,8% 6,4% 26,8% 16,1 % 100% 

Av tabell 9.9 over går det fram at det er de med minst kvote som er 
mest tilbøyelige til å selge kvoten. Samtidig er det interessant at 
forskjellene ikke er større. Når det gjelder geiteprodusentene så finner 
vi ingen signifikante forskjeller på kvotestørrelse. 

Vi skal nå gå over til å se nærmere på begrunnelsene for å benytte seg 
av ordningen med kjøp og salg av kvote. Vi starter med å se på 
begrunnelser for å kjøpe kvote. 

9.2.2 Begrunnelser for å kjøpe melkekvote 

I denne presentasjonen er det begrunnelsene til de 805 kuprodusentene 
og de 61 geiteprodusentene som svarte at de hadde konkrete planer om 
å kjøpe kvote i år eller ett av de nærmeste år som presenteres. 
Produsentene ble bedt om å ta stilling til hvor viktig 11 ulike 
begrunnelser er for deres ønske om å kjøpe kvote. Som det går fram av 
tabellene under, har ikke alle tatt stilling til alle begrunnelsene, men 
gjennomgående har 95 prosent av kuprodusentene begrunnet sine 
planer for å kjøpe melkekvote, mens 97 prosent av geiteprodusentene 
har begrunnet sine svar. 
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Tabell 9.10. Kuprodusentenes begrunnelse for å kjøpe melkekvote. 
Rangert etter andel som har svart at angitt grunn var 
"meget viktig". 

Begrunnelse Meget Ganske Av liten Uten Vet Totalt 
viktil! viktil! betvdning betvdning ikke 

For å sikre gårdens framtid 72,6% 21,4 % 3,8 % 1,8 % 0,4% 100% 
:N=784) 
For å utnytte eksisterende 68,7 % 25,6% 4,0% 1,4% 0,3 % 100% 
:)roduksjonskapasitet på gården 
'N=777) 
"'or å bedre økonomien <N=78 l) 65 6 % 277% 46% 1 5 % 06% 100 % 
i:;-or å gjøre det attraktivt for neste 50,6% 29,6% 10,3 % 7,5 % 2,1 % 100 % 
11ruker å ta over <N=778) 
!For å kompensere for redusert 43,5 % 36,7% 14,5 % 3,7% 1,6% 100% 
melkeoris fN=763) 
Et generelt ønske om å satse mer 39,4 % 34,9 % 19,1 % 5,2% 1,3 % 100 % 
oå gården <N=764) 
r<or at begge kan ha arbeid på 31,1 % 18,9 % 21,2 % 25,7% 3,2% 100% 
~ården 
bruker og ektefelle/samboer) 

lN=756) 
i:;-ordi det er et godt 18,1 % 28,4% 35,2% 17,5 % 0,8% 100% 
melkeprodusentmiljø i området 
<N=758) 
i:;'or å gjøre det mulig å arbeide 
lflere generasjoner på gården 

14,9 % 17,4% 31,1 % 32,2% 4,3% 100% 

rN=763) 
[For å forsøke å skape flere 13,3 % 16,6 % 34,5 % 33,0% 2,7% 100% 
arbeidsplasser på gården 
rN=754) 
:::>ppfordring fra meieri eller 3,9% 6,0% 23,6% 61 , l % 5,5 % 100% 
andre <N=750) 
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Tabell 9.11. Geiteprodusentenes begrunnelse for å kjøpe 
melkekvote. Rangert etter andel som har svart at 
angitt grunn var "meget viktig" 

[Begrunnelse Meget Ganske Av liten Uten Vet 
viktig viktig betydning betydning ikke 

H'or å bedre økonomien rN=6Q) 71 7 % 23 3 % 1 7 % 1 7 % 1 7 % 
Por å sikre gårdens framtid 70,5 % 23,0% 6,6% - -
:N=61) 
~or å gjøre det attraktivt for 56,7 % 28,3 % 13,3 % 1,7 % -
neste bruker å ta over rN=6Q) 
Por å utnytte eksisterende 55,7 % 32,8 % 6,6% 4,9% -
produksjonskapasitet på gården 
(N=61) 
Et generelt ønske om å satse mer 52,5 % 28,8 % 11,9 % 3,4% 3,4% 
loå Q:ården <N=59) 
!For at begge kan ha arbeid på 45,6% 22,8% 21,1 % 10,5 % -
igården (bruker og 
ektefelle/samboer) (N=57) 
IFor å kompensere for redusert 33,9 % 35,6% 18,6 % 5,1 % 6,8 % 
melkeoris <N=59) 
For å forsøke å skape flere 27,6% 29,3 % 25,9 % 15,5 % 1,7 % 
arbeidsnlasser nå 11ården rN=58) 
Fordi det er et godt 26,7% 30,0% 28,3 % 11 ,7 % 3,3 % 
melkeprodusentmiljø i området 
:N=60) 
~or å gjøre det mulig å arbeide 20,7 % 22,4% 31,0 % 24,1 % 1,7 % 
flere generasjoner på gården 
(N=58) 
Oppfordring fra meieri eller 1,7 % 15,5 % 29,3 % 46,6% 6,9 % 
andre <N=58) 

Totalt 

100 % 
100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

Vi ser det er godt sammenfall mellom ku- og geiteprodusentenes 
begrunnelser. A sikre gårdens framtid, utnytte eksisterende 
produksjonskapasitet på gården, bedre økonomien, å gjøre det 
attraktivt for neste bruker åta over, finnes øverst på lista både hos de 
som har kyr og hos geitebøndene. Fire begrunnelser som går sterkt inn 
i hverandre og som over halvparten av produsentene anser som "meget 
viktig". I den andre enden av skalaen går det fram at oppfordring fra 
meieri eller andre ikke har blir framhevet av mange produsenter for 
deres ønske om å kjøpe kvote. A skape flere arbeidsplasser på gården, 
gi rom for arbeid til flere generasjoner på gården og begrunnelsen med 
at det er et godt produsentmiljø, er heller ikke begrunnelser mange 
melkeprodusenter anser som meget viktige. 
Inntrykket er derfor at det er de økonomiske og ressursmessige sidene 
som tillegges vekt når beslutninger om å kjøpe kvote blir tatt. 
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9.2.3 Begrunnelse for å selge kvoten 

I alt 102 kubønder og 15 geitebønder har i denne undersøkelsen svart 
at de vurderer å selge melkekvoten. Av av disse har henholdsvis 76 og 
93 prosent også begrunnet hvorfor de vurderer å selge kvoten, ved å ta 
stilling 18 mulige grunner. I tabell 9.12 og 9.13 under er 
svarfordelingen til henholdsvis ku- og geitebøndene gjengitt. 

Tabell 9.12. Kuprodusentenes begrunnelse for å vurdere å selge 
kvote. Rangert etter andel av produsentene som har 
svart "meget viktig" på oppgitt grunn. 

Begrunnelse Meget Ganske Av liten Uten Vet Total 
viktil! viktil! betvdninl! betvdnin!! ikke t 

For dårlig økonomi i 69,9 % 18,1 % 7,2% 4,8 % - 100% 
melkenroduksionen <N=83) 
For lite ferie/ fritid <N=8 l) 60 5 % 296% 8 6% 12 % - 100 % 
Generell landbrukspolitikk 59,0% 21,8 % 15,4 % 3,8 % - 100% 
<N=78) . 
Vanskelig å kombinere 47,4 % 15,8 % 15,8.% 21,1 % - 100 o/i 
melkeproduksjon med annet 
vrke rN=76) 
Store investeringer må 44,9% 19,2 % 19,2 % 14,l % 2,6% 100 o/i 
foretas om en skal fortsette 
<N=78) 
Betaling for salg av kvote 42,7% 29,3 % 16,0 % 9,3 % 2,7% 100 o/i 
<N=75) 
Vanskelig å få avløser 30,8 % 32,1 % 21,8 % 12,8 % 2,6% 100 o/i 
<N=78) 
Generasjonsskifte uten at 27,5 % 13,8 % 5,0% 37,5 % 16,3 % 100 o/i 
noen vil fortsette med 
husdvr <N=80) 
Usikkerhet om neste 26,9% 20,5 % 6,4% 30,8 % 15,4 % 100% 
generasjon vil fortsette med 
husdvr <N=78) 
faen alder <N=79) 24.1 % 12 7 % 13.9% 49.4 % - 100% 
Sjukdom (inkl. 22,7 % 13,3 % 16,0 % 45,3 % 2,7% 100 % 
astma/allern:i) <N=75) 
Skjerpede miljøkrav (inkl. 20,3 % 15,2 % 22,8% 41,8 % - 100 % 
snrednin11sareal) <N=79) 
Krav til dvr nå beite <N=79) 13 9 % 76% 12 7 % 65 8 % - 100% 
Vanskelig å drive når 12,0 % 14,7 % 8,0% 60,0% 5,3% 100 o/i 
kårfolk ikke lenger kan 
delta i driften <N=75) 
F6r11:runnla11: <N=76) 92% 92% 17 1 % 645% - 100 o/i 
For dårli11 fa11miliø <N=74) 41 % 68 % 324% 514 % 54% 100% 
Generell fraflytting fra 2,7% 5,4% 20,3 % 64,9% 6,8% 100 o/i 
11:rend/kommune <N=74) 
Problemer med å drive/bo 1,4% 4,2% 12,7 % 78,9 % 2,8% 100% 
sammen med kårfolket 
<N=71) 
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Tabell 9.13. Geiteprodusentenes begrunnelsefor å vurdere å selge 
kvote. Rangert etter antall som har svart at angitt 
grunn er "meget viktig". 

Begrunnelse Totalt Meget Ganske Av liten Uten Vet 
antall viktig viktig betydnin2 betydnin2 ikke 

For dårlig økonomi i 1 .:1 13 c 0 1 0 
melkeoroduksionen 
Generell landbrnksoolitikk 1.::1 9 2 2 1 
For lite ferie og fritid 1 7 4 1 2 
Store investeringer må foretas 14 5 1 3 5 c 
om en skal fortsette 
Vanskelig å kombinere 14 4 5 2 2 1 
melkeproduksjon med annet 
vrke 
Vanskelig å få avløser 14 4 4 2 L ( 

Usikkerhet om neste lLI 4 2 1 E 1 
generasjon vil fortsette med 
husdvr 
Betaling for salg av kvote 1 LI 3 2 4 5 0 
Skjerpede miljøkrav (inkl. 1 LI 3 2 3 6 c 
sorednin11:sarean 
Generasjonsskifte uten at noen 13 3 1 2 6 1 
vil f011sette med husdvr 
Egen alder 14 3 1 1 s c 
Sjukdom (inkl. astma/allergi) 14 2 3 c ( 0 
Vanskelig å drive når kårfolk 14 1 2 0 s 2 
ikke len11:er kan delta i driften 
F6rgrnnnlag 14 1 1 1 11 0 
Generell fraflytting fra 1 LI c 2 3 7 2 
11:rend/kommune 
For dårlig fagmiljø 1 LI 0 2 3 7 2 
Problemer med å drive evt. bo 14 0 c 3 10 1 
sammen med kårfolket 
Krav til å ha dyr på beite 14 0 0 c lLI c 

Nå er det langt færre produsenter som vurderer å selge enn som ønsker 
å kjøpe kvote. Det er likevel verdt å merke seg at "for dårlig økonomi" 
nevnes av flest som en "meget viktig" grunn til å selge både hos ku
og geitebøndene. Ferie- og fritidssituasjonen, den generelle 
landbrukspolitikken, problemer med å kombinere melkeproduksjon 
med annet yrke og store investeringer om en skal fortsette, er også 
hyppige brukte begrunnelser. 

Problemer knyttet til kårfolket er det svært få som trekker fram i denne 
sammenheng. Det er heller ikke mange som ser på dårlig fagmiljø som 
en selvstendig grunn i vurderingen av om de skal fortsette. 
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Slående her er sammenfallet i denne undersøkelsen og NRF sin 
medlemsundersøkelse for ti år siden. For der ble det stilt spørsmål om 
hvorfor de ville legge ned driften. De tre viktigste grunnene var da, for 
lite ferie og fritid, generasjonsskifte uten at noen ville ta over og for 
dårlig økonomi (Schrøder, 1989). Eneste som skiller seg ut her er 
usikkerhet ved generasjonsskifte, som noen færre i denne 
undersøkelsen har påpekt, samtidig som det også i denne 
undersøkelsen er 4 7 prosent av kubøndene som trekker fram dette som 
en meget eller ganske viktig grunn for å selge kvoten. 

9.3 Annen produksjon på gården 

Kan ulik tilpasning til annen produksjon på gården, forklare hvorfor 
melkeprodusentene velger ulikt med hensyn til å benytte muligheten 
med kvoteordningen for melk? Her ser vi først nærmere på de som 
ikke har planer om verken å kjøpe eller selge kvoten. Deretter er det 
de som har planer om å kjøpe kvote som settes under lupen, for så til 
slutt å se på de som har konkrete planer om å selge kvoten. Vi nøyer 
oss med å se på hvor mange som fortsetter som i dag, utvider, 
reduserer eller avvikler annen produksjon på gården, opp mot hvilke 
planer de har med hensyn til kvoteordningen. 

9.3.1 Melkeproduksjon som i dag - tilpasning av annen 
produksjon 

I figur 9.2 så vi at mange - 33 prosent av geiteprodusentene og 27 
prosent av de som har kyr, verken har planer om å kjøpe eller selge 
melkekvote. Er det da slik at de også regner med å fortsette som i dag 
på andre områder med gården? 
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Storfe (N=

282

) ,lllllllll:i~lll Andre husdyr (N = 235) I 
Korn (N = 178) 

Annen planteprod . (N = 181) 

Skog (N = 238) 

Annet (N = 162) 
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Prosent 

• Som i dag O Utvide/starte opp • Redusere Ill Avvikle ~ Usikker 

Figur 9.3. Kuprodusenter som ikke har planer om å benytte 
kvoteordningen i de nærmeste årene sine planer for 
annen produksjon på gården. 

Av de som ikke har planer om å kjøpe eller selge kvote, ser vi av figur 
9.3 at et flertall har planer om å f01tsette som i dag på gårdens øvrige 
produksjoner. Det er imidlertid en betydelig andel, 23 prosent, som 
har planer om å utvide storfekjøttproduksjonen. Svært ra oppgir at de 
har planer om å redusere eller avvikle annen produksjon, samtidig som 
det er en del usikre (20 %). Et unntak er de som har skog, der hele 70 
prosent oppgir at de vil fortsette som i dag og hvor kun 13 prosent er 
usikre. 

Andre husdyr (N = 25) 

Storfe (N = 19) l!!!!!l!~~~æ!!!!I Korn (N = 11) 

Annen planteprod. (N= 14) 

Figur 9.4. 

Skog (N= 15) ~, 

Annet (N=15) ~ ~ 
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• Som i dag Ill Redusere ~ Usikker 

D Utvide/starte opp • Avvikle 

Geiteprodusenter som ikke har planer om å benytte 
kvoteordningen i de nærmeste årene sine planer for 
annen produksjon på gården. NB: Det ligger svært få 
svar bak hver søyle! 
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Av figur 9 .4 på foregående side går det fram at tendensen for 
geiteprodusentene er lik den vi ser hos kubøndene. Det som er 
slående, er at andelen usikre gjennomgående er høyere. Nettopp denne 
tendensen så vi også når det gjaldt hvilke framtidsplaner de hadde for 
melkeproduksjonen. Imidlertid er det ingen av geitebøndene som har 
svart at de skal avvikle annen produksjon på gården. 

Det at så mange faktisk velger å ikke benytte ordningen med kjøp eller 
salg av melkekvote, er slik det går fram her, ikke ett uttrykk for at de 
er i ferd med å trappe ned gårdsdriften. For det er svært få som 
reduserer eller avvikler annen produksjon, og en betydelig andel 
velger å trappe opp storfekjøttproduksjonen og produksjonen med 
andre husdyr. 

Vi skal med dette rette oppmerksomheten mot de som har planer om å 
kjøpe melkekvote, og deres planer for annen produksjon på gården. 

9.3.2 Kjøp av kvote - tilpasning av annen produksjon 

Er det slik, at de som har planer om å kjøpe kvote også er mer 
"ekspansive" på andre områder? Eller det slik at nettopp kjøp av kvote 
fører til at de må redusere annen produksjon på gården? 

Storfekjøtt (N = 667) 

Andre husdyr (N = 554) 

Korn(N=407) •••••••••cø~~~~ 
Annen planteprod.(N = 419) 

Skog(N=528) ·······•••C:=:Jl 
Annet (N=365) ~!!!l!!!~~!!!l!!!~~!!!I!!!~::~~~~~ 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Prosent 

• Som i dag [21 Utvide/starte opp • Redusere Avvikle ~ Usikker 

Figur 9.5. Kuprodusenter som har planer om å kjøpe melkekvote 
i de nærmeste årene sine planer for annen 
produksjon på gården. 
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Figur 9.5 på foregående side viser at bønder som har planer om å 
kjøpe kvote også satser på øvrige områder. Andelen som sier de skal 
starte opp/utvide storfekjøttproduksjonen her er høy; hele 38 prosent. 
På de øvrige produksjonene er det et flertall som skal fortsette som i 
dag. Redusere eller avvikle produksjonen er det ytterst få som svarer 
de skal gjøre. 

Storfe(N = 35) 
Andre husdyr(N = 46) 

Kom(N=

2

B) ilillliililiiiiii Annen planteprod.(N = 35) 
Skog(N=39) 

Annet(N = 32) 

Figur 9.6. 
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Utvide/starte opp • Avvikle 

Geiteprodusenter som har planer om å kjøpe 
melkekvote i de nærmeste årene sine planerfor 
annen produksjon på gården. 

Geiteprodusentene er langt færre, men det som likevel slår en er 
andelen usikre som gjennomgående er svært høy. En del av de som 
kjøper kvote, utvider også annet dyrehold; storfe og andre husdyr. Slik 
sett er det sammenfall mellom geite- og kubønder som har planer om å 
kjøpe kvote, ved så godt som ingen trapper ned produksjonen og 
relativt mange utvider annen produksjon også. 

9.3.3 Salg av kvote - tilpasning av annen produksjon 

Innledningsvis i dette delkapitlet så vi at de som vurderer sovende 
kvote, ikke "tømmer fjøset for dyr". Det kan forklares med at de 
ønsker å ha muligheten til å komme i gang igjen med produksjon 
senere. Er det da slik at salg av kvote, som er en endelig beslutning, 
også betyr kroken på døra for all annen produksjon på gården? 
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Figur 9.7. 
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Kuprodusenter med planer om å selge melkekvote i 
de nærmeste årene sine planerfor annen produksjon 
på gården. 

Av figuren over ser vi at det er å gå noe langt å påstå at salg av kvote 
automatisk innebærer tomme fjøs. Andelen som trapper ned annen 
produksjon er også forsvinnende liten blant de som selger 
melkekvoten. Det vi ser er at det samtidig er en langt større andel som 
er usikre på hva de kommer til å gjøre når de selger kvoten. Dette 
gjelder i enda større grad geitebøndene, som er vist i figuren under. 

Storfe (N=9) 

Andre husdyr (N = 111 I 
Korn (N=5) 

Annen planteprod. (N = 7) 

Skog (N=9) 

Annet (N= 7) 
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Figur 9.8. 
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Geiteprodusenter med planer om å selge melkekvote i 
de nærmeste årene sine planerfor annen produksjon 
på gården. Det ligger svært få svar bak hver søyle! 

Vi ser den samme tendensen her som i forrige figur, ved at svært 
mange av de som selger geitemelkkvoten også er usikre på framtida 
for gårdens øvrige produksjon. Samtidig ser vi at det er få som oppgir 
at de vil trappe ned produksjonen helt. 
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Nå ble også de som hadde planer om å selge kvoten bedt om åta 
stilling til hva som sannsynligvis ble resultatet av at de solgte kvoten. 
Under ser vi svarene. 

50~~~~~~~~~~~~~-'--~~~~~~~~ 
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Figur 9.9. 

Storfe Planteproduksjon Brakklegging 
Annet husdyrhold Leie bort Annet 

• Ku (N=70) Geit (N= 141 

Den mest sannsynlige alternative på gården om 
melkekvoten blir solgt. NB: Få geitebønder. 

Her ble gårdbrukerne bedt om å gi ett svar, og 40 prosent av 
kubøndene svarer at de i en situasjon der kvoten er solgt vil satse på 
storfe. Samtidig går det fram at 43 prosent av geiteprodusentene 
ønsker å satse på annet husdyrhold. Det er også en betydelig andel, 21 
prosent, av både ku og geitebønder som i en slik situasjon ville ha leid 
bort hele eller deler av av gården. Andelen som svarer "leie bort" eller 
"brakklegging" er betydelig høyere i denne undersøkelsen enn i NRF 
sin medlemsundersøkelse for ti år siden, hvor ti prosent svarte at de 
ville leie bort og åtte prosent svarte brakklegging20 (Schrøder, 1989). 

I en situasjon der vi "provoserer" fram et svar, ved at de må sette ett 
kryss, så ser det ut til at de som vi tidligere har sett har vært usikre, 
ender opp med en løsning som innebærer en nedtrapping av 
produksjonen på gården. Et eksempel på dette, er at 11 av 19 kubønder 
som svarer de er usikre med hensyn til storproduksjonen, svarer at de 
enten vil leie bort gården eller brakkelegge den, når de blir bedt om gi 
et svar. 

20 I NRF undersøkelsen i 1989, ble spørsmålet stilt til alle produsenter med ku, og 
ikke kun de som sto overfor et reell situasjon, slik som i denne undersøkelsen, hvor 
spørsmålet kun er stilt til de som har planer om å selge melkekvoten. 
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9.4 Produksjons- og driftsform de neste fem år 

Interessen for økologisk produserte produkter er stigende. Det er blant 
annet interessen for å legge om til økologisk produksjon vi retter 
oppmerksomheten mot under merkelappen produksjonsform. En 
annen side som har blitt viet betydelig oppmerksomhet er samdrift. 
Det er den andre temaet for dette delkapitlet. Vi starter med hvilken 
produksjonsform de ser for seg på gården de neste fem år. 

9.4.1 Produksjonsform de neste fem år 

I kapittel tre så vi at to og åtte prosent av henholdsvis ku- og 
geitebøndene svarte at de drev økologisk eller at de var i ferd med å 
legge om fra tradisjonell til økologisk driftsform på gården. I figuren 
under ser vi hvilke tanker ku- og geiteprodusenter gjør seg med 
hensyn til driftsform de neste fem år. 

Ku (N= 1616) 

Geit (N = 166) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Prosent 

• Fortsette som i dag llii Usikker 
G Legge om til økologisk produksjon 

Figur 9.10. Planer for produksjonsform på gården de neste fem 
år. 

I figur 9 .10 over går det fram at et betydelig flertall av både ku og 
geitebøndene ikke har planer om endre produksjonsform de neste fem 
årene. Det er imidlertid en noe større andel av geitebøndene som vil 
legge om til økologisk produksjon, og det er en større andel som er 
usikre. Siden andelen som allerede har lagt om er større blant 
geiteprodusentene vil forskjellene mellom ku- og geiteprodusentene 
øke på dette området. 
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Av de 24 kuprodusentene som svarer at de har planer om å legge om 
til økologisk, finner vi ni i region Øst og ti i region Midt-Norge. Fire 
av ti geiteprodusenter som svarer de skal legge om finner vi i region 
Vest. Ikke direkte oppsiktsvekkende er det de som har planer om å 
fortsette eller som utvider produksjonen som er interesserte i å endre 
produksjonsformen. 

Derimot er det ikke forskjell på hvem som har hovedansvaret for 
produksjonen på kugårder; kvinner og menn har ikke svart forskjellig. 
Men det er det en klar overvekt av gårder hvor begge deler 
hovedansvaret som har svart at de kommer til å legge om til 

. økologisk. 

Tabell 9.14. Størrelse på melkekvote for ku sett i forhold til 
produksjonsform de neste fem år (p=0,000). 

Kvote i 1000 liter Som i dag Legge om til Usikker Totalt 
økologisk 

Inntil 40 (N= 187) 74,3% 2,7% 23,0% 100 % 
41-60 (N=344) 79,7% 1,5 % 18,9 % 100 % 
61-80 (N=468) 85,5 % 1,7 % 12,8 % 100 % 
81-100 (N=293) 87,0% 1,4% 11 ,6 % 100 % 
101-120 (N=134) 94,8% 0,7% 4,5 % 100 % 
121 ogmer(N=l69) 91 ,1% 0,6% 8,3 % 100 % 
Totalt (N=1595) 84,6% 1,5 % 13,9 % 100 % 

Det er svært få av de største produsentene av kumelk, som har planer 
om å legge om til økologisk produksjon (kun to produsenter i de to 
største kategoriene til sammen). Et annet slående trekk er at det er en 
større andel usikre blant de minste produsentene. Hos 
geitemelkprodusentene er det i alt ti produsenter som kan tenke seg å 
legge om. De har alle mellom 31 000 og 51 000 liter i kvote, og er 
altså langt fra de minste geitemelk produsentene. Størrelse kan derfor 
se ut til å slå ut noe forskjellig ut for ku- og geiteprodusentene. 

9.4.2 Driftsform de neste fem år 

Vi har i denne undersøkelsen sett at 60 prosent av kubøndene, svarer 
at ensomhet i arbeidsdagen er en negativ side ved det å være 
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melkeprodusent. Det er også en av begrunnelsene for at en (igjen) ser 
på muligheten for utradisjonelle samarbeidsløsninger. Et av de er 
samdrift der "to eller flere brukere som går sammen om/elles 
melkeproduksjon på helårsbasis (Forskrift om kvoteordningen for 
melk 1998). 

I denne undersøkelsen er det en prosent som svarer at de er driver i 
samdrift (jfr. blant annet kapittel tre). I figur 9.11 under går det fram i 
hvilken grad endring i driftsform er aktuelt for gårdbrukerne i neste 
femårsperiode. 

Ku (N= 1582) 

Geit (N = 1621 
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• Forsette som i dag Ill Gå ut av samdrift 
~ Etablere/gå inn i samdrift ~ Usikker 

Figur 9.11. Endring i driftsform de neste fem år (p=0,030). 

Det er en større interesse blant kuprodusentene til å gå inn i samdrift 
enn blant geiteprodusentene, for seks prosent av kubøndene svarer det. 
Faktisk er det er kun to geitebønder som svarer at de vil gå inn i 
samdrift den neste femårsperioden. Samtidig er det en større andel av 
geitebøndene som er usikre. 

Tre kubønder svarer at de vil gå ut av samdrift i løpet av neste 
femårsperiode. Blant de som er interesserte i å gå inn i samdrift er 
kubønder som driver alene, og de som har planer om å utvide 
melkeproduksjonen, noe overrepresentert. 
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9.5 Med små steg mot en endret 
melkeproduksjon 

Side 110 

I dette kapitlet går det fram at langt flere ønsker å kjøpe enn å selge 
melkekvoten. Samtidig er det tilsynelatende små forskjeller mellom de 
som fortsetter kontra de som har planer om å selge kvoten. 

Det er imidlertid særlig tre kjennetegn som skiller seg ut; hvilke planer 
de har for melkeproduksjonen de neste fem årene, om det er planlagt 
brukerskifte og størrelsen på melkekvote. Vi skal kort ta de i denne 
rekkefølgen. 

Det er naturlig at de som har planer om å utvide om 
melkeproduksjonen også i større grad kjøper kvote enn de som har 
andre planer. Det er de "mellomstore" kumelkprodusentene som har 
planer om å kjøpe melkekvote. 

Jo større melkekvote de har, desto færre kuprodusenter har planer om 
å innstille produksjonen midlertidig. Det er også slik at de med inntil 
40 tusen liter i kumelkkvote er overrepresentert blant de som har 
konkrete planer om å selge kvoten. Samtidig er det viktig å være klar 
over at det kun er 11 prosent av de minste produsentene som har 
planer om å selge. 

På de gårdene hvor det er planlagt brukerskifte, er det også flere som 
har konkrete planer om å innstille produksjonen midlertidig. Det er 
også slik at det er færre på disse gårdene som svarer at de har konkrete 
planer om å kjøpe kvote. 

I sine begrunnelser for de ulike valgene, har produsenter som kjøper 
og selger kvote vektlagt de økonomiske sidene sterkt. De tre 
begrunnelsene som flest har svart meget viktig på når de skal si 
hvorfor de ønsker å kjøpe mer melkekvote er; å "sikre gården", 
"utnytte eksisterende produksjonskapasitet", og å "bedre økonomien". 
De som ønsker å selge kvoten begrunner de det med "dårlig økonomi i 
melkeproduksjonen", "for lite ferie og fritid" og "generell 

LU-rapport 211998 



Melkeprodusentenes framtidsplaner Side 111 

landbrukspolitikk". Grunner som også mange av de som innstiller 
melkeproduksjonen midlertidig trekker fram. 

Det er slik at hvilke planer de har for melkeproduksjonen også 
avspeiles i sammensetningen av annen produksjon på gården. Nettopp 
det at en større andel av de som kjøper kvote også svarer at 

· storfekjøttproduksjonen vil øke på de gårdene, er trolig en direkte 
følge av at de også har flere dyr. 

De som har planer om å selge kvoten er også mer usikre på 
sammensetningen av annen produksjon på gården i framtida. Det er 
også slik at de usikre, i en "presset situasjon", ser ut til ående opp 
med å trappe ned også annen produksjon på gården. 

Det er også ra som har planer om å legge om til økologisk produksjon. 
Tendensen for ku- og geitebøndene er noe motstridene, for mens det er 
en avtagende interesse blant kubøndene jo større kvote de har, er det 
blant geitebøndene en tendens til at de med større kvoter også er mer 
interessert i å legge om. Verdt å merke seg her, er imidlertid at det er 
på de gårdene hvor begge deler hovedansvaret at flest svarer at de har 
planer om å legge om til økologisk produksjon. 

Når det gjelder "nye" samarbeidsløsninger, så svarer 6 prosent av 
kubøndene at de ser det som realistisk å etablere/gå inn i samdrift i 
løpet av de neste fem årene. I dag er det en prosent som sier de 
allerede er etablert i samdrift. Om dette slår til vil dette derfor 
representere en betydelig endring. 
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10 Brukerskifte de neste ti år 

I dette kapitlet ser vi framover og ser om det er mange som vurderer 
brukerskifte på gården i løpet av kommende tiårsperiode. Vi ser på 
hvem som vil overta, og spør om den enkelte vil anbefale ungene sine 
å overta gårdsbruket når den tid kommer. Dette vil fortelle oss litt om 
hvem som blir neste generasjon gårdbrukere her i landet. 

10.1 Antall brukerskift som forventet i 
kommende tiårsperiode 

Vi starter med å se på hvor mange som planlegger å overdra 
eiendommen innen en tiårsperiode. En unormalt høy andel her 
indikerer at svarene vi har presentert i denne undersøkelsen vil ha en 
større grad av usikkerhet med hensyn på framtidsplaner. Dette fordi de 
gårdbrukerne som vil være melkeprodusenter i neste tiårsperiode da 
vil være underrepresentert. En høy andel her vil imidlertid vise at 
rekrutteringsarbeidet blir viktig i tiden som kommer. 
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Figur 1 O.l. Brukerskifte på eiendommen i kommende 
tiårsperiode (N=1628for ku og N=J66for geit). 

Det er 28 prosent av de som har kyr og 21 prosent av de som driver 
med geit som planlegger å overdra eiendommen i løpet av de neste ti 
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årene. Dette er ingen spesielt høy andel2 1• I tillegg til disse har vi en 
del bønder som er usikre. Samtidig viser figuren at nær 60 prosent av 
produsentene vil fortsette å drive gården i den kommende 
tiårsperioden. Antall brukerskift varierer ikke med om man driver med 
kyr eller geiter. Det varierer heller ikke med meieriregion eller med 
kvotestørrelse. 

Den neste tabellen tar for seg produksjonen på gården i et 
femårsperspektiv, og ser dette i forhold til brukerskifte. 

Tabell 10.1. Melkeproduksjonen på gården i et femårsperspektiv 
sett i forhold til overdragelse av gården de neste ti 
årene. Dette er produsenter med kyr (p=0,000). 

Melkeproduksjonen på gården i et fem års perspektiv 
Brukerskifte Som i dag Utvide Redusere I Usikker Totalt 
de neste ti (N=964) (N=367) Avvikle ~=148) (N=l590) 
årene (N=lll) 
Ja 29,5 % 20,4% 31,5 % 28,4% 27,4% 
Nei 53,2 % 69,8 % 50,5 % 48,6% 56,4 % 
Usikker 17,3 % 9,8 % 18,0 % 23,0% 16,2 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Mange av de som skal fortsette å drive gården også de kommende ti 
årene vil utvide dagens melkeproduksjon. Hele 70 prosent av de som 
ønsker å utvide vil også drive gården selv de neste ti årene, mens 20 
prosent vil overdra. Vi så i kapittel 9 at det var mange som begrunnet 
oppkjøp av melkekvote og dermed utvidelse av melkeproduksjonen 
med at gården skulle bli attraktiv for neste bruker. Halvparten sa at 
dette var en meget viktig grunn. Tabellen viser også at 51 prosent av 
de som ønsker å redusere eller avvikle melkeproduksjonen også vil 
fortsette å drive gården de neste ti årene. Dette kan ha flere årsaker. 
Kanskje de ønsker å endre produksjonsform og drive med for 
eksempel kom og poteter isteden. En slik omlegging kan også være en 
følge av at økonomien er for dårlig. Det kan også dreie seg om eldre 

21 I 1992 var det 3 279 eiendomsoverdragelser (Utvalg for likestilling og 
rekruttering i landbruket, rapport 31.03.98) og i alt 87 007 gårdsbruk 
(Jordbruksstatistikk 1996, SSB 1998). Dette utgjør 3-4 prosent overdragelser årlig, 
og 30 - 40 prosent over en tiårsperiode. 
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mennesker som ikke ønsker å drive intensivt med melkeproduksjon 
lengre, men som likevel vil beholde gården fram til at kommende 
generasjoner kan overta. 

Tabell 10.2. Melkeproduksjonen på gården i et femårsperspektiv 
sett i forhold til overdragelse av gården de neste ti 
årene. Dette erprodusenter medgeit (p=0,038). 
Parentes indikerer få svar i denne kategorien. 

Melkeproduksjonen på gården i et fem års perspektiv 
Brukerskifte Som i dag Utvide Redusere/ Usikker Totalt 
de neste ti (N=88) (N=29) Avvikle (N=24) (N=156) 
årene (N=lS) 

Ja 25,0 % 20,7 % (13,3 %) 4,2% 19,9 % 
Nei 55 ,7 % 72,4% (60,0 %) 50,0 % 58,3 % 
Usikker 19,3 % 6,9% (26,7 %) 45,8 % 21,8 % 
Totalt 100 % 100 % (100 %) 100 % 100 % . 

I tabell 10.2 fremkommer mye det samme bildet som i tabell 10.1, og 
viser at situasjonen for geitebøndene er stort sett lik 
kumelkprodusentenes. 

10.2 Hvem skal overta gården? 

I dette avsnittet tar vi kun for oss de som har bekreftet at et 
brukerskifte er på gang i løpet av den kommende tiårsperioden samt 
de som er usikre på om dette skal skje. Det betyr at vi opererer med 
684 kubønder og 70 geitebønder. Ved at det er så få aktuelle 
geitegårder må en tolke tallene som presenteres for geit i dette 
avsnittet med en viss forsiktighet. Figuren på neste side viser hvem 
som med størst sannsynlighet skal overta gårdsdriften. 
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Figur 10.2. Hvem som med størst sannsynlighet skal overta 
gården (N=684 for ku og N=70 for geit). 

Vi starter med de som har kyr. Eiendomsoverdragelsene hos 53 
prosent vil være til sønnen, mens 17 prosent overdrar med størst 
sannsynlighet til sin datter. Ser vi ti år tilbake i tid og NRF
medlemmenes syn på nøyaktig samme spørsmål, så svarte faktisk 14 
prosent at datteren med størst sannsynlighet ville bli neste eier av 
gården (Schrøder,1989). Dette er altså tre prosent færre enn i 1998. 
Ved å isolere gårdbrukere hvor eldste barn er født 1965 eller senere er 
vi sikre på at jenter og gutter har lik odelsrett. Da f'ar vi at det er 52 
prosent som vil overdra til sønnen, mens hos 20 prosent er det datteren 
som skal overta. Det er med andre ord langt fram til at like mange 
jenter som gutter tar over gården, og økningen i jenteandelen var 
beskjedne tre prosentpoeng etter at odelslovens bestemmelser trådde i 
kraft. 

Bos geitebønder som har antydet brukerskifte i løpet av den 
kommende tiårsperioden, eller vurderer dette, viser figuren over at 
bare 13 prosent av overdragelsene er til jenter og hele 46 prosent til 
gutter. Hvis vi på samme måte også her isolerer de som har odel og 
som er født senere enn 1965, så øker jenteandelen til 20 prosent mens 
gutteandelen er 45 prosent. Hos geitebøndene ser vi altså en økning i 
andelen jenter som skal overta etter innføringen av lik odelsrett. 
Likevel er jentene kraftig underrepresentert blant neste generasjons 
gårdbrukere, og landbruket står her overfor en betydelig utfordring. 
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Normalt sett burde andelen jenter og gutter som skal overta være 
rimelig lik. 

Ser vi ti år tilbake i tid og på NRF-medlemmenes svar på nøyaktig 
samme spørsmål, så svarte faktisk 14 prosent at datteren med størst 
sannsynlighet ville bli neste eier av gården (Schrøder, 1989). Dette er 
altså tre prosent færre enn i 1998. Disse tallene burde ikke komme 
som noen stor overraskelse, da også tidligere rapporter har kommet til 
at andelen gutter som skal overta er høyere enn jenteandelen. I en 
rapport om odelsgutters og odelsjenters valg om overtakelse hadde 
nesten halvparten av guttene og omtrent to av ti jenter bestemt seg for 
å ta over gården som de hadde odelsrett til. I tillegg til at flere menn 
enn kvinner både visste og trodde at de skulle benytte odelsretten, var 
en høyere andel av kvinnene enn av mennene usikre på hvorvidt de 
kom til åta over (Eldby, 1996). I den samme undersøkelsen var det et 
funn at kvinnelige forbilder er viktig for å få jenter til å bli int~resserte 
i gårdsdrift. Vi har derfor sett om det har noen betydning på 
rekrutteringen hvem det er som har hovedansvaret for driften; mann, 
kvinne eller begge i fellesskap. Tabell 10.3 gir tallene for kubøndene. 
For geitebøndene får vi ikke statistisk sikre funn. 

Tabell] 0.3. Betydningen av hvem som har hovedansvaret for 
gårdsdriften for hvem som skal overta gårder med kyr 
(p=0,025). Parentes indikerer få svar i kategorien. 

Hvem skal Hvem som har hovedansvaret for driften 
overta? Kvinne Mann Begge i fellesskap Samdrift Totalt 

(N=28) (N=414) (N=222) (N=8) (N=672) 
Datter 25,0 % 13,8 % 20,3 % (12,5 %) 16,4 % 
Sønn 46,4% 50,7 % 58,6% (50,0 %) 53,1 % 
Andre 10,7% 8,0% 5,0% (-) 7,0% 
Usikker 17,9 % 27,5 % 16,2 % (37,5 %) 23,5 % 
Totalt 100% 100 % 100 % (100 %) 100 % 

Denne tabellen viser at der hvor det er en kvinne som har 
hovedansvaret for gårdsddriften er rekrutteringen av jenter bedre. 
Mens 25 prosent av kvinnelige gårdbrukere oppgir at det er deres 
datter som skal overta gårdsdriften, er det bare 14 prosent av mennene 
som oppgir dette. Nå er det riktignok mye færre kvinner enn menn 
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som har hovedansvaret for driften, men forskjellene er såpass store at 
tendensen er klar. Vi ser også at på gårdsbruk der begge har ansvaret i 
fellesskap er andelen som oppgir at datteren skal overta høyere enn der 
mannen har ansvaret alene. Her kan det være mange årsaker å 
spekulere i. Dette kan omfatte kvinnelige forbilder, at mødre er 
flinkere til å stimulere sine døtre og vekke deres interesse, med mere. 
Gutter vil ofte danne seg et bilde av hva som er "riktig" gjennom å se 
hva far gjør, mens jenter likedan identifiserer seg med mor. Eldby 
(1996) fant at hvis mor var aktivt med i gårdsarbeidet var 
sannsynligheten 20 prosentpoeng høyere for at datteren ønsket å 
overta gården. For guttenes del var ikke sammenhengene like klare. 

Den lave rekrntteringen av jenter til melkeproduksjonen varierer ikke 
mellom landsdelene, og kvotestørrelsen på gården gir heller ingen klar 
tendens. Det er dermed ikke slik i denne undersøkelsen at jentene skal 
overta bruk med små melkekvoter og guttene store. Dette avviker noe 
fra tidligere funn av odelsberettigedes interesse for å ta over gården. 

Tabell I 0. 4. Kumelkproduksjonen på gården i et femårsperspektiv 
sett iforhold til hvem som skal overta (p=0,016). 

Hvem skal Melkeproduksjonen på gården i et fem års perspektiv 
overta? Som i Utvide Redusere Avvikle Usikker Totalt 

dag 
Datter (N= 110) 71 ,8 % 13,6 % 3,6% 1,8 % 9,1 % 100 % 
Sønn (N=355) 64,5 % 18,6 % 1,4 % 6,5 % 9,0% 100 % 
Andre (N=46) 54,3 % 15,2 % 4,3 % 15,2 % 10,9 % 100 % 
Usikker (N=l55) 65,8 % 10,3 % 1,9 % 5,8% 16,1 % 100% 
Totalt (N=666) 65,3 % 15,6 % 2,1 % 6,2% 10,8 % 100% 

I følge tabellen over ser det ut til at foreldrene ser for seg at 
gårdsdriften skal fortsette som i dag når deres datter eller sønn overtar 
gården. Det er bare 2 prosent av de som oppgir at datteren skal overta, 
som ønsker å avvikle melkeproduksjonen i et femårsperspektiv, mens 
noen flere ønsker å redusere (4 %). Når det gjelder avvikle og redusere 
er tendensen motsatt for de som har en sønn som skal overta, der 1 
prosent vil redusere og 7 prosent har planer om å avvikle. Tabellen 
under viser situasjonen for geitebøndene. 
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Tabell] 0. 5. Melkeproduksjonen på gården de neste fem år sett i 
forhold til hvem som skal overta driften (p=0,041). 
Produksjon av geitemelk. NB: Få produsenter. 

Hvem skal Melkeproduksjonen på gården i et fem års perspektiv 
overta? Som i dag Utvide Avvikle Usikker Totalt 
Datter (N= 9) 55,6 % 11,1 % 11,1 % 22,2 % 100 % 
Sønn (N=30) 66,7 % 20,0% 6,7% 6,7% 100 % 
Andre (N=8) 37,5 % 0% 37,5 % 25,0 % 100 % 
Usikker (N= 18) 61,1 % 5,6% 0% 33,3 % 100 % 
Totalt (N=65) 60,0% 12,3 % 9,2% 18,5 % 100% 

10.3 Råd for neste generasjons produsenter 

Melkeprodusentene ble i denne undersøkelsen spurt: Anbefaler du 
dine barn eller andre arvinger å overta gården når den tid kommer? 
Svarene vises i figur 10.3 under. 
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Figur 10.3. Anbefaler du dine barn/andre arvinger å overta 
gården (N=J602for ku og N=l68for geit). 

Figur 10.3 sier noe om optimisme i næringen, og viser at det kun er 37 
prosent av de som har kyr som per i dag svarer at de vil anbefale at 
barna eller andre arvinger å overta. Det er 10 prosent som svarer 
konsekvent nei, mens 15 prosent er usikre. For de som driver med geit 
er situasjonen ennå "verre", da kun 29 prosent vil anbefale sine å 
overta og hele 20 prosent sier nei. Imidlertid er det en stor gruppe som 
synes det er for tidlig å uttale seg om dette, trolig fordi en eventuell 
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overdragelse ligger langt fram i tid. Herunder ligger også usikkerhet, 
der mange kvier seg for å ta opp dette temaet med sine barn. 

Vi vil se om det er eventuelle grupperinger som utpeker seg i dette 
materialet. Når det gjelder meieriregioner, viser det seg at det er en 
høyere andel bønder med kyr i Øst og i Sør som vil anbefale sine å 
overta, mens det er færrest i Vest og i Midt-Norge som anbefaler dette. 
Høy er her sett i forhold til gjennomsnittet. For geit finner vi ingen 
slike tendenser. Som forventet er det sammenheng med kvotestørrelse 
hos de som har kyr. Jo større melkekvote på gården, jo høyere andel 
vil anbefale barna sine å overta når den dagen kommer. Tilsvarende er 
det slik at jo mindre kvote, jo høyere andel anbefaler ikke overtagelse. 
Det viser seg også at på brukene med små kvoter er det flere som er 
usikre eller mener at det er for tidlig å si noe om dette, enn det er på 
gårder med store kvoter. For de som driver med geit så vi den samme 
trenden. 

Avslutningsvis presenteres to tabeller som viser melkeproduksjonen i 
et femårsperspektiv sammenholdt med om man anbefaler sine barn 
eller andre arvinger å overta gården. Den første tabellen viser tallene 
for de som driver med kyr og den siste for de som har geiter. 

Tabell I 0. 6. Kumelkproduksjonen på gården i et femårsperspektiv 
sett i forhold til om man anbefaler neste generasjon å 
overta gården (p=0,000). 

Anbefaler du Melkeproduksjonen på gården i et fem års perspektiv 
overtagelse? Som i dag Utvide Redusere/ Usikker Totalt 

(N=948) (N=359) Avvikle (N=l46) (N=1562) 
(N=l09) 

Ja 38,9 % 42,1 % 22,9% 21,9 % 36,9% 
Nei 7,5 % 3,9% 31,2 % 22,6% 9,7% 
For tidlig å si 36,9 % 46,0% 35,8 % 32,2 % 38,5 % 
Usikker 16,7 % 8,1% 10,1 % 23,3 % 14,9 % 
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

Av de med planer om at melkeproduksjonen skal fortsette som i dag, 
anbefaler 39 prosent overtagelse, mens 8 prosent sier nei. Hos de som 
oppgir at de har planer om å utvide er det 42 prosent som anbefaler 
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overtagelse og bare 4 prosent som ikke gjør det. Det som er noe 
overraskende er at 23 prosent av de som har planer om å redusere eller 
avvikle melkeproduksjonen helt, likevel anbefaler overtagelse. Dette 
kan skyldes at de ser for seg andre produksjonsmuligheter i framtida. 

Tabell} 0. 7. Geitemelkproduksjonen på gården de neste fem år 
sett i forhold til om man anbefaler neste generasjon å 
overta gården (p=0,000). Parentes indikerer få svar. 

Anbefaler du Melkeproduksjonen på gården i et fem års perspektiv 
overtagelse? Som i Utvide Redusere/ Usikker Totalt 

dag (N=30) Avvikle (N=23) (N=l56) 
(N=89) (N=l4) 

Ja 31,5 % 40,0% (21,4 %) 4,3 % 28,2 % 
Nei 18,0 % - (42,9 %) 43,5 % 20,5 % 
For tidlig å si 32,6% 60,0% (28,6 %) 21,7 % 35,9 % 
Usikker 18,0 % - (7,1 %) 30,4% 15,4 % 
Totalt 100 % 100 % (100 %) 100 % 100% 

Tabellen viser at av de med planer om å fortsette som i dag anbefaler 3 
av 10 overtagelse. Hos de med planer om utvidelse er det 4 av 10 som 
anbefaler overtagelse og ingen som ikke anbefaler dette. Hos de som 
ønsker å redusere/avvikle eller er usikre derimot, er det over 40 
prosent som ikke anbefaler sine barn eller andre arvinger å overta. 

10.4 Brukerskifte - en oppsummering 

Dette kapitlet har vist oss at når det kommer til brukerskifte så er det 
langt flere gutter enn jenter som skal overta. Dette forteller oss at 
landbruket står overfor en betydelig utfordring i rekrutteringsarbeidet. 

Når det gjelder rådene for neste generasjons melkeprodusenter, er de 
ikke entydig positive. Det er bare 1 av 3 som per i dag vil anbefale 
sine barn eller andre arvinger å overta. Færre geitebønder enn 
kubønder anbefaler overtagelse, og 2 av 10 sier regelrett nei. Mange 
melkebønder er usikre og synes det er for tidlig å si om de vil anbefale 
sine å overta. Her er mange årsaker, men det indikerer kanskje en viss 
usikkerhet med tanke på framtida og rammevilkårene for norsk 
landbruk i årene som kommer. 
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Med de opplysningene som kommer fram i denne rapporten er det lite 
som tyder på at vi i de nærmeste årene står framfor noe linjeskifte i 
sammensetningen av melkeproduksjonen her til lands. Det er heller 
snakk om en fortsettelse av mange års utvikling ved at enkelte slutter. 
I dette avslutningskapitlet skal vi kort diskutere og sammenfatte noen 
følger av en slik utvikling ved å svare på de tre spørsmålene som er 
stilt innledningsvis i denne rapporten: Hvem er morgendagens 
melkeprodusenter, hvor i landet vil produksjonen foregå og hva slags 
driftsform legger de opp til. 

11.1 Hvem - menn på større gårder 

Det er tydelig at de med minst kumelkkvote er overrepresentert blant 
de som har planer om å selge melkekvoten og avvikle produksjonen. 
Dette vil føre til at vi gradvis får en endret struktur. Geitebøndenes 
svar gir ikke samme grunn til å påstå at kvotestørrelse er avgjørende 
for hvilke planer de har framover, men en større andel av disse 
brukene vil bli avviklet i løpet av den aktuelle perioden. I forlengelsen 
av dette er det nærliggende å spørre om kjøp og salg av kvoter bidrar 
til at vi også hever grensen på hva som er stort og lite? Er det dagens 
"mellomstore" produsenter som i neste omgang er selgere av kvote? 

Det er et tydelig funn når en sammenligner denne undersøkelsen med 
tidligere undersøkelser at stadig flere gårdbrukere har formell 
landbruksutdanning. Kombinert med at det blir færre og større 
driftsenheter, kan dette tyde på at en muligens går mot mer "skolerte" 
melkeprodusenter. 

Det er også stor sjanse for at det i hovedsak er menn som er framtidas 
melkeprodusenter. På spørsmål om hvem som med størst 
sannsynlighet skal ta over gårdene hvor det i dag er kyr, svarer kun 17 
prosent at det datter som skal ta over, mens 53 prosent svarer at det er 
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sønnen. Rett nok skal en huske at andelen usikre er høy, men 
tendensen her er likevel klar. Det er imidlertid flere døtre som tar over 
på de gårdene hvor kvinner har hovedansvaret, men om kvinners 
interesse for åta over gården baseres på kvinnelige "forbilder", er det 
all grunn til å tro at det vil ta lang tid å endre denne skjeve 
rekrutteringssituasjonen. Dette forsterkes ytterligere av at 1 av 3 
gårder hvor det har vært en kvinne som har tatt over, er det deres 
mann som i dag har hovedansvaret for gårdsdriften. 

Ser en dette i lys av at det for 20 år siden ble vedtatt en likestillingslov 
i Stortinget, som både skulle hindre diskriminering og fremme 
likestilling, er dette en situasjon verken næringen selv eller samfunnet 
forøvrig kan være fornøyd med. For ønsket om økt likestilling i 
samfunnet bygger både på et ressurs- og rettferdighetsperspektiv. 
Overført til landbruksnæringen betyr det at landbruket trenger 
kvinners ressurser, og at kvinner har lik rett som menn til de ressurser 
landbruket disponerer. 

Med den oppmerksomheten som har vært rettet mot likestilling og 
rekruttering til landbruket, og mot kvinner i særdeleshet, er det derfor 
en overraskende høy andel som sier at det er datteren som blir neste 
eier. Spørsmålet om dette viser at innretningen på kampanjer rettet 
mot denne målgruppen har vært feilslått eller at dette er en svært tung 
materie å endre, f'ar imidlertid stå ubesvart. 

Ser en dette i kombinasjon med at det er en tendens til at de yngre 
mennene i større grad har hovedansvaret for gårdsdriften selv og ikke 
sammen med ektefelle, kan dette danne grobunn for et mer ensomt 
landbruk. Men her må vi samtidig være klar over at det er en høyere 
andel av de som har planer om å fortsette som melkeprodusenter som 
også opplyser at de har kontakt med andre kolleger jevnlig, sett i 
forhold til de som er på vei ut av næringen. 

11.2 Hvor - i hele landet 

I denne undersøkelsen er det ikke avdekket betydelige regionale 
forskyvninger av produksjonen. Det ser derimot ut til å være "god 
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regional balanse" i reduksjonen. Som det er presisert tidligere, kan det 
være regionale forskjeller på lavere nivå enn regionbasis som ikke er 
fanget opp her. Med det vi har hatt mulighet å kartlegge, så ligger det 
til rette for at det også i framtida vil være produksjon over hele landet. 

11.3 Hvordan - i kombinasjon med annen 
produksjon 

Måten melkeprodusentene har tilpasset seg reduserte kvoter på til nå 
sier oss også noe om dynamikken i næringa, og gir trolig en 
indikasjon på måten melkeprodusentene vil tilpasse seg ved ytterligere 
reduksjoner. I tida etter innføringen av melkekvoter ble det mer 
"ledig" produksjonskapasitet, som kunne disponeres til annen 
produksjon. Samtidig var det mange som ikke reduserte 
melkeproduksjonen i like stor grad som kvotene. Noe som blant annet 
medførte at mange valgte å fore opp deler av "overskuddsmelka". 
Dette kan være et uttrykk for at redselen for å ikke klare å fylle kvoten 
førte til at flere la inn en ekstra "sikkerhetsmargin" i påsettet av dyr. 
Det kan også være et utslag av at man i en periode ønsket å være 
forberedt om kvotene igjen skulle stige. Dette underbygges videre av 
at ønsket om å utnytte eksisterende produksjonskapasitet f'ar stor 
oppslutning som begrunnelse for ønsket om å kjøpe kvote. 

I denne perioden har også mange valgt å øke annen produksjon på 
gården. På den ene siden er dette en måte å sikre seg, ved å bli mindre 
avhengig av melkeproduksjonen alene. En f'ar flere bein å stå på og 
blir ikke så sårbar for økonomiske svingninger i melkeproduksjonen. 
Samtidig skal en være klar over at melkeproduksjonen i enda større 
grad også blir et resultat av utviklingen i andre deler av landbruket. 
Om forutsetningene for å fortsette med melk baseres på om en har 
muligheter til å starte en annen produksjon også, blir framtida som 
melkeprodusent mer uoversiktlig. Et spørsmål er derfor hvordan 
sammensetningen av melkeproduksjonen hadde sett ut om det f.eks. 
også hadde vært kvoter på storfekjøttleveransene i den samme 
perioden. Er det dristig å påstå at avskallingen fra melkeproduksjonen 
hadde vært større? 
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Når vi nå ser at en stor del av dagens melkeprodusenter også legger til 
grunn· samme strategi for framtida, ved at en stor andel av disse også 
har planer om å utvide annen produksjon, er det grunn til å stoppe litt 
opp. For spørsmålet er om vekst er en forutsetning eller et ønske for å 
fortsette som melkeprodusent. Mye taler for at det er det første som er 
nærmest sannheten, all den tid utbetalingsprisen på melk har gått ned, 
noe som ytterligere understrekes av at relativt mange også framhever 
økonomien når de begrunner hvorfor de kjøper opp mer kvote. 

Et spørsmål vi sitter igjen med er hvem som skal produsere den 
økologiske melka? Om tilsagnene om etterspørselen etter økologisk 
produkter slår til, er det usikkert om dagens melkeprodusenter klarer å 
dekke behovet. For det er få og gjennomgående små produsenter som 
tenker i de baner. Geitebøndene er i større grad interesserte i å legge 
om til økologisk drift, men også her er det få. 

Samdrift er noe som ses på som et alternativ for stadig flere, og 6 
prosent av kubøndene svarer at de ser på dette som en realistisk 
tilpasning. Det i seg selv vil innebære en ytterligere reduksjon i antall 
melkeleverandører på minst 3 prosent i kommende femårsperiode. Nå 
kan det samtidig tenkes at en overgang til samdrift kan forbedre ferie
og fritidssituasjonen for enkelte gårdbrukere, som mange trekker 
mange fram som problematisk. Faktisk er det en like stor andel i dag, 
som for ti år sida, som ser ferie- og fritidssituasjonen som vanskelig. 

11.4 Framtidas melkeproduksjon 

Tar vi utgangspunkt i antall produsenter som sier at de har konkrete 
planer om å selge melkekvoten i løpet av neste femårsperiode, så vil 
det være 6 prosent færre kubønder og 9 prosent færre geitebønder enn 
i dag. Legger vi imidlertid til de som sier de har planer om midlertidig 
stans i melkeproduksjonen, og følgene av at enkelte går inn i samdrift, 
kan vi være i en situasjon med 14 prosent færre driftsenheter med ku 
og 15 prosent færre driftsenheter med geit. Det vil i såfall innebære at 
det i år 2003 fortsatt vil være drift på 21 500 av kugårdene og 720 av 
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geitegårdene som i dag er tilknyttet TINE-meieriene22 • I tillegg er det 
en stor andel av produsentene som sier de er usikre med hensyn til · 
hvilke strategier de skal velge. 

Samtidig har vi sett at et stort flertall av bøndene har planer om å 
fortsette som i dag med melkeproduksjon, og mange har planer om å 
utvide produksjonen. Det er derfor nærliggende å anta at dette også 
danner grobunn for motiverte melkeprodusenter. 

Så kan en stille spørsmål om dette er store endringer. Hva som er stort 
er selvsagt avhengig av forventninger. Har en forventninger om 
dobbelt så store buskaper i norske fjøs, er disse endringene som er 
presentert her små23 • Legger en derimot til grunn et 
generasjonsperspektiv, der endringer først og fremst skjer ved 
brukerskifte, er dette store endringer. Derfor er kanskje funnet av at 
dagens produsenter langt fra er sikre med hensyn til om de vil anbefale 
sine barn (eller andre) å overta gården, verdt å feste seg ved. Faktisk 
svarer 20 prosent av geitebøndene og 10 prosent av kubøndene 
kategorisk "nei" på spørsmålet. En sitter igjen med et inntrykk av at 
det ikke er dramatiske endringer, men samtidig stor usikkerhet blant 
dagens melkeprodusenter på hva de skal foreta seg. 

11.5 Behovet for en landbrukspolitisk avklaring 

Konsekvensene av kvoteordningen for melk og innføringen nye 
husdyrforskrifter har vært viet stor oppmerksomhet i denne 
undersøkelsen. 

22Regnestykket baserer seg på at det er 5 og 6 prosent av henholdsvis ku og geite
bøndene som har planer om "sovende kvote". I tillegg er det 6 prosent av 
kubøndene som har planer om å gå inn i samdrift, noe som betyr en reduksjon på 
antall melkeleverandører på minst 3 prosent. Disse kommer da i tillegg til de som 
har sagt at de vil selge melkekvoten, 6 og 9 prosent av henholdsvis ku- og 
geitebøndene .. Derimot er det ikke tatt hensyn til de kan ta opp igjen produksjonen, 
etter at de har hatt midlertidig stans i produksjonen. 
23Se Flaten og Giæver (1998) og diskusjonen som fulgte i kjølvannet av deres 
rapport. 
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Det er ikke grunnlag for å si dagens ordning med kjøp og salg av 
kvoter har ført til en utarming av produsentmiljøet. Samtidig bør det 
legges merke til at de som1 ser for seg ei framtid som melkeprodusent, 
vektlegger kontakt med andre produsenter sterkt. Det er viktig for 
trivselen for dagens produsenter. De som er på vei ut av næringen 
legger langt mindre vekt på dette. 

Innføringen av nye husdyrforskrifter f'ar betydelige følger for dagens 
produsenter. Samtidig er det opplagt at de i seg selv ikke utgjør noen 
selvstendig "trussel" for melkeproduksjonen. Det er ingen direkte 
sammenhenger mellom konsekvenser og kostnader knyttet til disse 
forskriftene og produsentenes framtidsplaner. Derimot er det mange 
som er usikre. Produsentene har liten kjennskap til forskriftene og de 
minste produsentene er overrepresentert blant disse. Det er også en 
større andel av geite- enn kubøndene som er usikre. 

Felles for kvoteordningen og husdyrforskriftene er at de er konkrete 
og forsåvidt greie å forholde seg til. Derimot kan det være verdt å vie 
mer oppmerksomhet til rammene for dagens melkeprodusenter. 

Vi sitter igjen med et inntrykk av at de som har planer om å slutte, i 
større grad er blitt skviset ut, enn at de gjør det av "egen fri vilje''. 
Dette går fram ved at begrunnelsene for å slutte i stor grad er 
økonomisk betonet og ikke knyttet til objektive kjennetegn ved gården 
som f.eks. fOrgrunnlaget. Det ser videre ut til å være summen av 
faktorer, heller enn enkeltfaktorer som er det avgjørende. Vi tror 
nettopp klare politiske signaler vil "rydde opp" for hver enkelt. 
Samtidig vil de som går inn i næringen ha et mer reelt valg når de skal 
ta beslutningen om å bli melkeprodusent. 

Det er dermed et behov for at en nå sier i fra hvilket landbruk, og her 
hvilken melkeproduksjon en ønsker. Det er en oppfordring som går til 
både myndigheter og næringen selv. Er det slik at de mener at 
driftsenhetene må bli større så si det! Ønsker man en utvikling der en 
opprettholder dagens struktur så si det også! Det som synes klart er at 
dagens struktur ikke bevares med dagens virkemidler, i og med at en 
del avvikler og at de minste er overrepresentert blant disse. 
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VEDLEGG I 

Landbrukets 
Utredningskontor 

Mjølkeprodusentenes framtidsplaner 

S pørreskj erna 

Skjemaet besvares av den eller en av de som er mest 
involvert i gardsdrifta. 

I samdrifter besvarer en av de involverte på vegne av alle. 

Landbrukets Utredningskontor, 22 05 46 68 I 22 05 46 90 



LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR 

THE CENTRAL RESEARCI I OFFICE fOR ACiRICULTURAL ASSOCIATIONS 

Schwcig;1ardsgt. 34 C, Poslhoks 9347 Gnmland, 
0135 Oslo. Tlf.: 22 05 47 00. l'ax : 22 17 23 11 

Kjære mjølkeprodusenter 

Oslo, 17. september 1998 

Undersøkelse om deres planer for framtidig mjølkeproduksjon 

TINE Norske Meierier og Norsk Rødt Fe har gitt Landbrukets Utredningskontor i oppdrag å 
undersøke hvilke planer dagens mjølkeprodusenter har framover. Derfor har dere nå mottatt et 
skjema med en rekke spørsmål om deres situasjon i dag og om deres planer for framtida. 
Deres svar vil gi viktig informasjon til organisasjonene om mulige utviklingstrekk og 
sammensetningen av framtidig produksjon. 

I de1U1e undersøkelsen ønsker vi å komme i kontakt med et representativt utvalg av landets 
mjølkeprodusenter. Det har derfor blitt gje1U1omført et tilfeldig utvalg fra 
leverandørdatabanken til TINE Norske Meierier. 

Selve utfyllingen av skjemaet er enkel. Les spørsmål og svaralternativ før dere svarer. Enkelte 
spørsmål blir dere bedt om å hoppe over, noe som vil redusere omfanget av skjemaet noe. 
Dere bør likevel sette av 20-30 minutter for å fylle ut skjemaet. 

Det er satt av 20 kjeledresser i premie! De som svarer er med i trekningen om å få en av 
disse. Vi vi.I be dere om å svare og sende skjemaet tilbake i den vedlagte frankerte 
svarkonvolutten i1U1en den 7. oktober 1998. 

Nummeret på framsida av spøITeskjemaet referer til en posisjon i .leverandørdatabanken til 
TINE Norske Meierier. Hensikten er å hente ut navn på de personer som er trukket ut til 
premiering. Ved en eventuell puITing vil nummeret også bidra til at de som har svart ikke blir 
kontaktet igjen. 

Landbrukets Utredningskontor vil selvsagt behandle svarene konfidensielt, slik at det ikke vil 
bli mulig å avdekke hvem som har svart hva. 

På forhånd tusen takk for hjelpa! 

Har dere noen spørsmål eller kommentarer til undersøkelsen, kan disse rettes til Odd Lutnæs 
på telefon 22 05 46 68 eller Bjørn Strøm på telefon 22 05 46 90. 

ævennlig hi~/ 

[?tem~ 
Ccfe-( Lke6 
Odd Lutnæs 

Lm1</brukrts Utrcd11ingsko11tor - administratfrt 11ndcrlagt Lmulbr11ks.rn1m·irkrts F'C'/lrsko111or - er 
el samnrhri1lwrga11.for: 
N01~~<'S /Jomll'lag. Norske Af,·/krpro1h1st·11ftTS /.a11tl~fc>rb1111d, .\'01:,·k A:iot/sam\•i1·kr, NorJkt• (1!.g
sc11trall'r, A.L. Garf11('1'/wllt•11, Norske Fd!t·skjop. Norskr l'otcti11d11stricr. llon11i11g.\"C'lllrah·11 AIL. 
Norsk Jlmll Fr, Norsk Sl'inrm·lslag, l.mul1t·k11ikk All. , Gjensidig<' F01~,·ikrinJ!. N1/\w; /Juni\, 
/.a11dkrcdi11. 

! - 1 ..-~ . LAND R [."'~ A,."' B UKS 
\~;i \V SAMVIRKET 
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Bakgrunnsopplysninger knyttet til gardsbruket 

1 

2 

A 
B 

4a 

A 

B 

5 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Hvilket meieriselslrnp er gardrn tilknyttet? Seil ell k1J•ss 

TINE Finnmark I D 
TINE Nord-Norge 2 D 
TINE Midt-Norge 3 D 
TINE Meieriet Vest 4 D 
TINE Vcstlandsmeiericl 5 D 
Vikeda l Meieri 6 D 
TINE Meieriet Sør 7 D 
Østlandsmeieriet 8 D 
Fe llesmeieriet 9 D 
Østfoldmeieriet 10 D 
Drammen Meieri li D 

Hvilken form for mjolkeproduksjon 3 
er det på garden? 
Mjølkeproduksjon - ku D A 
Mjølkeproduksjon - geit D B 

H\'or stor mjolkekvote er det på garden? 4b 
Fyll i1111 aktuelle tall 
Kumjølk liter 

Geitemjølk ________ liter 

Antall dyr. Fy ll i1111 aktuelle tall 

Antall årskyr årskyr 

Antall årsgeiter årsgeiter 

Hvilken type produksjonsform er det på garden? 

Tradisjonell (konvensjonell) drift 

Økologisk drift 

Tradisjonell (konvensjonell) drift 
under omlegging til økologisk drift 

D 
2 D 
3 D 

Ved siden av mjølk, hva er den viktigste og evt. den nest viktigste produksjonen på garden? 
Selt ett k1yss i liver ko/01111e A-B, for henholdsvis viktigste og nest viktigste 
produksjon på garden ved siden av mjolk 

A B 
Viktigste Nest viktigste 

Storfekjøtt - som ikke er en direkte 
følge av mjølkeproduksjonen 

Sau 

Gris 

Andre husdyr 

Kom 

Annen planteproduksjon 

Skog 

Annet 

6 H\'Or stort areal horer til bruket? Fy ll i1111 aktuelle tall 

A Innmark (fulldyrketjord, 
gjøds let beite og overflate-
dyrket jord til slått og beite) 

B Skog og utmark 

Eid 

dekar 

dekar 

Il 
Leid 

dekar 

dekar 



Bakgrunnsopplysninger om gardhrukcr(nc) og evt. cktefclle/samhocr 
I spørsmål 7-19 ber vi om at du fyller ut opplysninger for både deg selv og evt. din 
ektefelle/samboer. 

side 2 

7 Kryss av for hvem som har 8 Fødselsår for bruker og evt. ektl'fcllc/samboer 

9 

hovedansvaret for gardsdrifta. 
Kvinne I D 
Mann 2 D 
Begge i fellesskap 3 D 
Samdrift 4 D 

Er du/dere selv eiere av garden? 

Ja 

A 
B 

Nei, forpakter hele eller deler av garden (gå direkte til 
spørsmål li) 

Kvinne 

Mann 

(fyll inn): 19 __ 

2 (fyll inn): 19 __ 

D 
2 D 

lOa Noter i hvilket år du/dere lOb Var du/dere odelsberettiget til garden? 
ble eiere av garden. 

Ja, kvinne hadde odel på garden (gå direkte til spm 12a) O 
19 __ Ja, mann hadde odel på garden (gå direkte til spm. 12a) 2 O 

Nei (gå direkte til spm. 12a) 3 O 

11 Er det du/dere som blir de neste eierne av garden? 

Ja I D 
Nei 2 O 
Vet ikke/usikkert 3 O 

12a Har du/dere barn? 12b 
Ja O A Fødselsår for eldste barn 

Nei (gå direkte til spm. 13) 2 O B Fødselsår for yngste barn 

Bostedsfylke (fyll inn): 

14 Hvilken utdanning har du/dere? 
Sel/ ett Å7)'SS for hoyeste nivå for deg og evt ektefelle/samboer 

I 
Kvinne 

Grunnskole/fo lkeskole (7-årig eller 9-årij\) I D 
Videregående skole (gymnas/yrkesskole/landbruksskole mv.) 2 D 
Fagskole (teknisk fagskole/agrotekniker mv.) 3 D 
Høgskole-/universitetsutdanning på inntil 4 år 4 D 
Høgskole-/universitetsutdanning på mer enn 4 år 5 D 

15 Har du/dere noen form for formell landbruksutdanning? 

I 
Kvinne 

Ja I D 
Nei (gå direkte til spørsmål 17) 2 D 

(fyll inn): 19 __ 

(fyll inn) : 19 __ 

Il 
Mann · 

I D 
2 D 
3 D 
4 D 
5 D 

Il 
Mann 
I D 
2 D 



16 llvilhn landhruksutdannini:'! SC'tl kr1'.rsji1r de 11tda1111i11}!.C'llC' d11/dcrl' har 

Kvinne 

A Grunnkurs til agronomen D 
B Agronomkurs D 
c Videregående kurs I D 
D Videregående kurs li D 
E Agroleknikcr (eller lilsvarendc) D 
F Høgskole inntil 4 år D 
G NLH - eller lilsvarende D 
H Annen landbruksutdanning D 

li 
!\fann 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

sicJ(; J 

17 Har du/dere a11ne11 arbeidspraksis enn som mjolkeprodusentlbondc, og i tilfellet hvor mange år? 
Ta med alt arbeid på mer e111110 timer i uka, ikke la med somme1jobber o.l. for deg og el'/. 
ektefelle/samboer 

A 
Kvinne Ja år 

Nei D 
B 

Mann Ja år 
Nei D 

18 Har du og/eller din ektefelle/samboer arbeid 11te11for garden i dag? 
Se// ett loyss for deg og ett k1yss for evt. ektefelle/samboer 

I Il 
Kvinne Mann 

Nei I D I D 
Ja, deltid 2 D 2 D 
Ja, heltid 3 D 3 D 

19 I et ti-års perspektiv, ønsker du/dere å oke eller å redusere arbeidsinnsatsen 11te11/or garden? 
Seil ett !..?J'SS for deg og ett layss for evt. ektefelle/samboer 

I 
Kvinne 

Øke I D 
Redusere 2 D 
Som nå 3 D 
Usikker 4 D 

Økonomi 

20a Oppgi din/deres samlede alminnelig inntekt (jfr. post 3.4 i selvangivelsen) for 1997. 
(Slå sammen din egen samlede alminnelig inntekt med din evt. ektefelle/samboers 

samlede alminnelig innlekt). 
Seil ett k1yss 
800 000 kroner eller mer I D 
700 000-799 999 kroner 2 D 
600 000-699 999 kroner 3 D 
500 000-599 999 kroner 4 D 
400 000-499 999 kroner 5 D 
300 000-399 000 kroner 6 D 
200 000-299 999 kroner 7 D 
I 00 000-199 999 kroner 8 D 
Under 100 000 kroner 9 D 

Il 
Mann 

I D 
2 D 
3 D 
4 D 



side 4 

20b Anslå hvor stor del av din/ckres samlede innkkt som lwmmer fra gardsd1·iflc11 . 
(Gardsdrili omfollcr jordbruk, hagebruk, husdyrbruk, skogbruk og utm:irksna~ring inkl. gardsluris111c. 
Jord-/skogbruksarbeid for andre skal ikke være med.) . 
Seil ett k1J•ss 
I 00 prosent O 
90 - 99 prosent 2 O 
75 - 89 prosent 

50 - 74 prosent 

25 - 49 prosent 

I 0 - 24 prosent 

Under I 0 prosent 

3 

4 

5 

6 

7 

D 
D 
D 
D 
D 

20c Anslå hvor stor andel av inntektene fra gardsdriften som kommer fra mjolkeproduksjonen. 
(Mjølkeproduksjon om faller her inntekter ved salg av mjølk, kjøllproduksjon og salg av livdyr som er 
en direkte følge av mjølkeproduksjonen) 
Seil ell k1J•ss 

90 prosent e ller mer 0 
75 - 89 prosent 2 O 
50 - 74 prosent 3 O 
25 - 49 prosent 4 O 
10 - 24 prosent 5 O 
Under JO prosent 6 O 

21 Hvor stor samlet gjeld har du/dere? 
(Med samlet gjeld menes både kortsiktig og langsiktig gjeld som du og din eventuelle 
ektefelle/samboer har. I samdrifter fører dere opp den gjelda dere står ansvarlige for). 
Sett ett kryss 

3 000 000 kroner eller mer 0 
2 500 000 - 2 999 999 kroner 2 O 
2 000 000 - 2 499 999 kroner 3 O 
I 500 000 - I 999 999 kroner 4 O 
I 000 000 - I 499 999 kroner 5 O 
500 000 - 999 999 kroner 6 O 
250 000 - 499 999 kroner 7 O 
100 ooo -249 999 8 o 
Under 100 000 9 O 

22 Oppgi hvor stor samlet brutto omsetning garden gir: ca. 

Livet som gardbruker 

kroner 

23a Gi el overslag på hvor ofte du treffer 23b Hvor viktig er et godt produsenlmiljo for din 
andre mjølkeprodusenter. trivsel og utvikling som mjølkeprodusent? 
Seil ett k1yss Seil ett k1p1s 
Daglig D Meget viktig D 
Ukentlig 2 D Ganske viktig 2 D 
Månedlig 3 D Av liten betydning 3 D 
Sjeldnere 4 D Uten betydning 4 D 
Vet ikke/ikke mulig å svare på 5 D Vet ikke/ikke mulig å svare på 5 D 
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--
24a Ta ~till i ni:: lil hvor l•n ii:: du rr i al de nevn le forhold er positfre sida nd del :'i va.~rc 

mjolkeprodusenl. Seif ett k1ys.1"for ln•er linje A-G 
Forhold Helt Delvis Verken Delvis Helt Usikker /ikke 

enig enig enig/uenig uenig uenig mulig å svare på 
I 2 3 4 5 6 

A Inntekta 

B Frihet i arbeidsdagen 

c Muligheten til å skape vårt eget 

D Arbeidet med husdyr 

E Følelsen av å gjøre noe nyllig 

F Muligheten til å bygge videre på 
tidligere generasjoners arbeid 

G Bo og arbeidsplass på samme sted 

24b Er det noen 1111dre positive sider ved å være mjolkeprodusent du særlig vil framheve? 

Ne i I D 
Ja 2 D Fyll inn: ........... .. ....... . ...... .. .... ......... .. . ......... ........ ........ ..... .. ......... ..... .... . 

25a Ta stilling til hvor enig du er i at de nevnte forhold er negative sider ved det å være 
mjølkeprodusent. Sett ett h yss/or ftver linje A-G 

Forhold Helt Delvis Verken Delvis Helt Usikker/ikke mulig 
enig enig enig/uenig uenig uenig å svare på 

I 2 3 4 5 6 

A Inntekta 

B Muligheten til ferie/frit id 

c Ensomhet i arbeidsdagen 

D Muligheten til å kombinere med 
sosiale-/ fritidsaktiviteter 

E Arbeidsbelastningen 

F Tradisjoner knyttet til garden 

G Bo og arbeidsplass på samme sted 

25b Er det noen andre negative sider ved å være mjolkeprodusent du særlig vil framheve? 

Nei I D 
Ja 2 D Fyll inn: ..... .. ..... .. .. ...... . " " .. " " ... . .. " ... ..... " ........... ................... .. ... ...... ... . 

Teknisk standard på garden 

26 Oppgi byggeår eller år for siste omfattende restaurering av fjoset? 

27 Hvilke praktiske konsekvenser får innforingen av mjolkeforskriflen og/eller forskrift om hold 
av storfe for dilt/deres gardsbruk? Seif ett h~·ss 

Ingen (allerede oppfylt) (gå direkte til spill . 29a) I D 
V i må bygge nytt 2 D 
Vi må bygge om 3 D 
Vet ikke (gå direkte til spill. 29a) 4 D 



28a 
A 
B 

c 
D 
E 

liva u iirsakcn lil al 1kl mii hygges nyll/hyggcs om'! 1-1""" k1yss 1111tl(1!. 

Krav til mjølkerom og forhold i tilknytling lil dette 

Krav til at storfe skal ha mulighei til "fri bevegelse og mosjon" minimum 8 uker 
sommerhalvåret 
Krav til oppholdsplass for kalver (0-6 mnd). 

Generelle krav til fjøset 

Andre krav 

D 
D 
D 
D 
D 
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28b · Hvor mye anslår du/dere denne ombyggingen/nybyggingen vil kosle? ca kroner 

Tilpassing til kvoteordningen for mjølk 

29a Har du/dere benyltet ordningen med kjøp av mjølkekvoter? 

Ja I D 
Nei 2 Q 

29b Har du/dere konkrete planer om midlertidig stans i mjolkeproduksjonen (sovende kvote) i år 
eller i de nærmeste årene? 
Ja (gå direkte til spørsmål 3la) D 
Nei 2 D 

29c Har du/dere konkrete planer om å benytte ordningen med kjop og salg av mjølkekrnter i år 
eller i de nærmeste årene? Sett ett h)'ss 
Ja- kjøp D 
Ja - salg (gå direkte til spm. 3la) 2 D 
Nei (gå direkte til spm. 33) 3 D 
Vet ikke (gå direkte til spm. 33) 4 D 

30a Hvor viktig er følgende grunner for at du/dere vurderer å kjope mjolkekvote? 
Selt ett k1)'ssfor ltverpåstand A-K 

Begrunnelse Meget Ganske Av liten Uten 
viktig viktig betydning betydning 

l 2 3 4 

A For å sikre gardens framtid 

B For å forsøke å skape flere arbeidsplasser på garden 

c For å gjøre det atlraktivt for neste bruker åta over 

.D For at begge kan ha arbeid på garden 
(bruker og ektefelle/samboer) 

E For å utnytte eksisterende produksjonskapasitet på garden 

F Fordi det er et godt mjølkeprodusentmiljø i området 

G For å kompensere for redusert mjølkepris 

H For å bedre økonomien 

I Et generelt ønske om å satse mer på garden 

J For å gjøre det mulig å arbeide flere generasjoner på garden 

K Oppfordring fra meieri eller andre 

30b Er det noen mulre grunner til at du/dere rnrdcrer å kjope mjolkek\'ote? 
Selt ett k1J•ss og.fyll e1•e11111e/t 11t, gå deretter direkte til spm.33 
Nei I D 

Vet 
ikke 

5 

Ja 2 D Fyll inn:""" .. "."""""""."""."""""".""" ." ."" . . " " """"""."" """" "" . 
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3Ja llvor viktig er folgendc grunner for :it du/dere \'Urdercr ii sdge 111jolkekvot:1, evrntuclt vurden·r 
midlertidig stans i mjølkeproduksjonen (sovende kvote)"! Sel/ elt k1:1'ssfrn· /11•<'1"på.1·1a11d A-R 

Begrunnelse Meget Ganske Av liten Uten Vet 
viktig viktig betydnin~ betydning ikke 

I 2 3 4 5 
A Generasjonsskifte uten at noen vil fortsette med husdyr 

B Usikkerhet om nesle generasjon vil fortsette med husdyr 

c Vanskelig å drive når kårfolk ikke lenger kan delta i drifta 

D Problemer med å drive evt. bo sammen med kårfolket 

E Generell franytting fra grend/kommune 

F For dårlig fagmiljø 

G For dårlig økonomi i mjølkeproduksjonen 

H Store investeringer må foretas om en skal fortsette 

I Betaling for salg av kvote 

J For lite ferie og fritid 

K Vanskelig å få avløser 

L Skjerpede miljøkrav (inkl. spredningsareal) 

M Krav til å ha dyr på beite 

N Forgrunnlag 

0 Vanskelig å kombinere mjølkeproduksjon med annet yrke 

p Generell landbrukspolitikk 

Q Sjukdom (inkl. astma/allergi) 

R Egen alder 

31b Er det noen andre grunner til at du/dere vurderer å selge mjolkekvota eventuelt vurderer 
midlertidig stans i mjølkeproduksjonen (sovende kvote)? 

Nei ID 
Ja 2 D Fyll inn: ....................................................................................................... . 

32 Hvis mjolkekvota blir solgt eventuelt at det blir midlertidig stans i mjølkeproduksjonen, hva er da 
den mest sm111sy11lige alternative produksjonen på bruket? 
Seil bare ett Å7)'SS 

Kjøttproduksjon på storfe (inkl. ammekyr) D 
Annet husdyrhold 2 D 
Planteproduksjon 3 O 
Leie bort garden evt. jorda 4 D 
Brakklegging; ingen produksjon 5 D 
Annet 6 D 



33 

A 

B 

c 
D 

E 
F 
G 
H 
I 

34a 

A 

B 

c 
D 
E 
F 
G 

34b 

--
Med innforingen av mjolkek\'otcr i fra 191!3, har de :1ller Ill-ste prudusent<·ne opplevd ii fii 
redusert sin mjulkekvote. llvordan har du/d<•re tilpasset mjulkcproduksjoncn til denne 
situasjonen'! Selt ett k1yssftJr hver lil1ie C-1. K1~·ss av.for A eller B 0111 sporsmålet ikke er aktuelt 

Ikke aktuelt - har nettopp bl ill eier/forpakter av garden D (gå direkte til sporsmål 34a) 

Ikke aktuelt - har ikke opplevd å få redusert kvoten D (gå direkte til spørsmål 34a) 

Som før Økt Redusert 
I 2 3 

An tall mjølkekyr 

Antall geiler 

Bruk av kraftfor pr. dyr 

Avdråll pr. ku/geit 

Mjølk som f6r til kalver eller andre dyr 

Storfekjollproduksjonen (inkl. ammekyr) 

Annen produksjon på garden 

Hvilke planer anser du som realistiske for produksjonen på garden i et 5 års perspektiv? 
Seil ett k1yss for hver produksjon A-G 

Strategi 
Produksjon Som i dag Utvide/starte opp Redusere Avvikle Usikker 

I 
Mjølkeproduksjonen 

Storfekjøtt - som ikke er en direkte følge 
av mjølkeproduksjonen 

Andre husdyr 

Korn 

Annen planteproduksjon 

Skog 

Annet 

Hl'ilke planer anser du som mest realistisk 
med hensyn tilprod11ksjo11sfor111 på garden i de 
kommende 5 år? Selt ett f..7yss 
Forsette som i dag D 
Legge om til økologisk produksjon 2 D 
Legge omfra økologisk produksjon 3 D 
Usikker 4 D 

2 3 4 5 

34c Hvilke planer anser du som mest 
realistisk med hensyn til driftsform i de 
kommende 5 år? Sel/ ett byss 
Forsette som i dag I D 
Etablere/gå inn i samdrift 2 D 
Gå ut av samdrift 3 D 
Usikker 4 D 

Brukerskifte 

35 Planlegges det brukerskifte i lopet av· 
lrnmmende 10 årsperiode? 

Ja I D 
Nei (gå direkte til sporsmål 37) 2 D 
Usikker 3 D 

36 !frem skal med storst sannsynlighet 
ta over garden? 
Datter 

Sønn 

Andre 

Usikker 

D 
2 D 
3 D 
4 D 

37 Vil du anbefale dine barn eller andre arvinger å overta garden når den tid blir aktuell'? 

~a I D 
Nei 2 D 
For tidlig å s i 3 D 
Usikker 4 D 

Det 1'111' alt. Tusen tal.-kfor at du tok deg tid til å Sl'are på disse sporsmålene! 


	Rapport 02-98
	Rapport 02-98 del 2

