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1 Innledning 

1.1 :: Bakgrunn 

KSL - Kvalitetssystem i Landbruket - er et av elementene innen "konkurransestrategier for 

norsk mat". En av hensiktene med KSL er å medvirke til (lt norske bønder dokumenterer de 

forskjellige produksjonsprosesser på gården. Til dette formålet er det etablert et eget 

sekretariat og styringsgruppe. Hensikten er å koordinere aktivitetene til varemottakerne slik at 

de forskjellige dokumentasjonssystemer blir mest mulig enhetlige og konsistente, og at unødig 

merarbeid kan unngås. På bakgrunn av stor usikkerhet omkring produsentenes kjennskap til 

KSL, og ikke minst vilje til å dokumentere etter de opptrukne retningslinjene ble det i 1996 

foretatt en spørreundersøkelse omkring disse temaene. Resultatene fra denne undersøkelsen 

finnes i Kortnotat 8 - 1996, Spørreundersøkelse om kjennskap og holdninger til KSL, laget av 

Bjørn Strøm ved Landbrukets Utredningskontor. For å få kunnskap om endringer i disse 

holdningene, er det i år gjennomført en ny spørreundersøkelse hvor informantene blir bedt om 

å svare på de samme spørsmålene som i fjor samt en del nye spørsmål. 

1.2 Undersøkelsen 

Denne undersøkelsen er gjort på oppdrag fra KSL-sekretariatet for å skaffe plan- og 

beslutningsunderlag for informasjonsaktiviteter omkring KSL overfor norske bønder. 

Dette notatet baserer seg på data fra en spørreundersøkelse blant 1000 bønder gjennomført 

mellom 17. og 27. oktober 1997. Bøndene er trukket tilfeldig ut blant registerte bønder i 

Produsentregisteret med et areal på minst 20 dekar. Listene er så "vasket" mot 

telefonkatalogen av Telenor. Selve telefonintervjuingen er gjort av Opinion AS. Spørsmålene 

er utarbeidet ved Landbrukets utredningskontor i samarbeid med KSL-sekretariatet. 

Feilmarginene vil være på nivå med hva som er vanlig ved slike undersøkelser. For utvalget 

totalt vil feilmarginen være 3,1 prosentpoeng ved en svarfordeling på 50-50. 
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2 Kjennskap til KSL 

Alle ble spurt om de hadde kjennskap til KSL. Totalt oppga 79 prosent at de hadde hørt om 

og/eller fått kjennskap til Kvalitetssystemer i Landbruket. Dette er en markant forbedring fra 

året før da bare 54 prosent av utvalget svarte det samme. Av de som har oppgitt at de har to 

hovedproduksjoner er andelen som har kjennskap til KSL enda høyere; 86 prosent. 

2.1 Hovedproduksjoner og kjennskap til KSL 

I undersøkelsen var det mulig å oppgi to hovedproduksjoner. I andelene under er det derfor 

noen som er representert på mer enn en søyle. Likevel framgår det signifikante forskjeller i 

kjennskap til KSL mellom en del av disse produksjonene. Fjørfeprodusentene utmerket seg 

allerede i fjor med en betydelig høyere andel med kjennskap til KSL enn blant de øvrige 

produsentene. Nå har denne andelen gått ytterligere opp slik at mer enn ni av ti av 

fjørfeprodusentene oppgir at de har hørt om KSL. Også for de øvrige produksjonenes del, er 

det en betydelig høyere andel i år enn i fjor som har kunnskap om dette systemet. 

Kornprodusentene har eksempelvis nærmest doblet sin kunnskap fra 48 til 88 prosent. Lavest 

er kunnskapen blant høy- og grasprodusentene. Men også her er det et betydelig flertall, sju av 

ti, som nå oppgir å ha hørt om KSL. Det er likevel verdt å ha i minne at enkelte av 

produsentgruppene er svært små. Totalt sett er det 440 som har oppgitt melk, 614 kjøtt, 32 

fjørfe, 286 Kom, 97 frukt/grønt og 56 høy som enten viktigste eller nest viktigste 

produksj onsretning. 

Melk 

Kjøtt 

Fjørfe 

Frukt/grønt 

Korn 

Høy/gras 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
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Figur 1. Kjennskap til KSL etter hovedproduksjon 
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2.2 Størrelse på gården og kjennskap til KSL 

Det er i år som i fjor en klar tendens til at kjennskapen til KSL øker med økende størrelse på 

gården. 90 prosent av de som har gårdsbruk på mer enn 200 dekar oppgir å ha hørt om 

kvalitetssystemet, mens 69 prosent av de som har gårdsbruk med 50 dekar eller mindre oppgir 

det samme. 

1 - 50 da 

51 - 100 da 

101 - 200 da 

201 - 400 da 
90% 

l\Aer enn 400 da 
90% 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
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Figur 2. Kjennskap til KSL etter størrelse på gården 

2.3 Alder 

Det er nå svært små forskjeller mellom aldersgruppene med hensyn til kjennskap om KSL. I 

forhold til i fjor kan man si at kjennskapen har utjevnet seg noe, da det tidligere var slik at den 

yngste og den eldste aldersgruppen var de med lavest kjennskap. Siden disse aldersgruppene 

har økt kjennskapen mer enn de to midterste aldersgruppene så er forskjellene nå svært små, 

og faktisk har den eldste aldersgruppen så vidt gått forbi de mellom 36 og 45 år. 
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Under 36 år 

46 - 55 år 
82% 

Over 55 år 
81 % 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
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Figur 3. Kjennskap til KSL etter alder 

2.4 Heltids versus deltidsbønder og kjennskap til KSL 

Som vi ser av figur 3 under, er kjennskapen til KSL i år hele ti prosentpoeng høyere for 

heltidsbøndene enn for de som jobber også utenom gårdsdriften, mens forskjellen i 1996 bare 

var på fem prosentpoeng. Kjennskapen til KSL har dermed økt mest blant de bøndene som har 

gårdsdriften som sin fulltidsbeskjeftigelse. 

Arbeider ikke utenom 
85% 

Arbeider utenom 

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

• 1997 01996 

Figur 4. Kjennskap til KSL etter om gårdbrukeren har inntektsgivende arbeid ved siden 
av gårdsdriften 

Forskjellen mellom de som arbeider utenom gårdsbruket og de som ikke gjør det, avspeiles 

også når vi krysskjører kjennskap til KSL med gårdbrukernes egen oppfatning av 

yrkesidentitet. Men forskjellene synes mindre i 1997-undersøkelsen enn i 

1996-undersøkelsen. Totalt sett oppgir 83 prosent av de som regner seg som "hovedsakelig 

bonde" at de har hørt om KSL mot 71 prosent av de som oppgir at de i hovedsak regner seg 

som "utøver av annet yrke". 
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I hovedsak som bonde 

Både som bonde og 
utøver av annet yrke 

I hovedsak som utøver 
av annet yrke 

83% 
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F,igur 5. Kjennskap til KSL etter yrkesidentitet 

2.5 Medlem i faglag og kjennskap til KSL 

Side 5 

Mens 1996-undersøkelsen viste en betydelig lavere kjennskap blant 

Småbrukerlagsmedlemmer enn blant Bondelagsmedlemmer, så viser årets undersøkelse at 

kunnskapen nå er like stor i de to organisasjonene. Andelen som har hørt om KSL blant de 

som ikke er medlem i et av faglagene, har økt betydelig i løpet av året, men denne gruppen har 

fortsatt langt lavere kjennskap til KSL enn de to andre gruppene. Dette henger sannsynligvis 

noe sammen med at færre blant de som først og fremst regner seg som utøver av annet yrke 

har hørt om KSL, men det viser sannsynligvis også at informasjonen som gis gjennom 

faglagene og deres publikasjoner når fram. 

Norges Bondelag 

Norges Bonde- og 
Småbrukarlag 

lkke-rredlem 

84% 

84% 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
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Figur 6. Kjennskap til KSL etter organisasjonsmedlemskap 

2.6 Regioner og kjennskap til KSL 

For å avdekke om det er regionale forskjeller i hvordan informasjonen om KSL har nådd ut til 

gårdbrukerne har vi delt materialet inn i fem regioner. Disse er: 
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Det sentrale Østlandet: 

Det øvrige Østlandet: 

Sør- og Vestlandet: 

Midt-Norge: 

Nord-Norge: 

Østfold, Akershus; Oslo og Vestfold 

Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark 

Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn 

og Fjordane .. 

Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 

Nordland, Troms og Finnmark 

Side 6 

Som vi ser av figur 7 er det i Midt-Norge at kjennskapen til KSL er størst. 87 prosent oppgir 

her at de har kjennskap til KSL. Lavest ligger Østlandsområdet, der 74 prosent av 

gårdbrukerne i "detøvnge Østlandet" og 76 pros.ent i det "sentrale Østlandet" har hørt om 

Kvalitetssystemer i Landbruket. 

52% 
Sentrale Østland •••••••• • ••••• 76% 

52% 
Øvrige Østland •••••••••••••••••• 74% 

55% 
Sør- og Vestlandet ••••••••••••••••••• 80% 

59% 
l'vlidt-Norge ••••••••••••••••••••• 87 % 

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

•1997D1996 

Figur 7. Kjennskap til KSL etter region 
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3 Holdninger til KSL . 

De av gårdbrukerne som oppgå'at de hadde hørt om/fått kjennskap til KSL ble konfrontert · 

nied en rekke påstander vedrørende "kvalitetssystem i landbruket". Mange av disse 

påstandene har vært framsatt i den offentlige debatten omkring kvalitetssystemet, og det har 

vært et ønske om å undersøke hvor stor oppslutning det er omkring disse påstandene. Fem av 

påstandene er positivt formulert og tre er negative. Følgende påstander ble satt fram: 

• Kvalitetssystem i landbruket bidrar til å styrke norske landbruksprodukters posisjon hos 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

norske forbrukere 

Kvalitetssystem i landbruket ~r· ~~erflødig og byråkratisk 

Kvalitetssystem i landbruket bidrar til økt kvalitet på mine produkter 

Kvalitetssystem i landbruket medfører unødig merarbeid 

Kvalitetssystem i landbruket medvirker til å bedre min økonomi 

Kvalitetssystem i landbruket medfører for mye kontroll 

Kvalitetssystem i landbruket sikrer avsetningen av mine produkter 

Kvalitetssystem i landbruket gir økt sikkerhet i produksjonen 

De spurte ble bedt om å si seg helt eller delvis enig i disse påstandene, helt eller delvis uenig 

eller å ha et "verken - eller" -forhold til påstandene. I den videre framstillingen tar vi bare 

utgangspunkt i de som sier seg enige - enten helt eller delvis eller helt eller delvis uenige. 

Dette betyr at de som har svart "verken - eller" eller "usikker" er holdt utenfor 

prosentberegningene. Vi har fem påstander med vekt på positive aspekter ved KSL, og tre 

tilsvarende negative påstander. Det er derfor laget en score for positive og negative meninger 

basert på gjennomsnittet av andelene som sier seg enige i de respektive påstandene. Med 

positiv menes derfor gjennomsnittsverdien av de som har sagt seg enige i de positive 

påstandene, og med negativ menes tilsvarende verdi for de som har sagt seg enige i de 

negative påstandene. 

Som vi ser av figur 8 under, er den påstanden som har sterkest tilslutning - både i år og i fjor -

at KSL bidrar til å styrke norske produkters posisjon hos norske forbrukere. Ellers har 

tilslutningen til samtlige av de positive påstandene sunket noe i år i forhold til i fjor. 

Nedgangen har vært sterkest når det gjelder påstandene om at KSL bidrar til å bedre deres 

økonomi og at KSL sikrer avsetningen av deres produkter. For begge disse påstandene har 

andelene som har vært enige sunket med 10 prosentpoeng. Dette kan være et utslag av en økt 

realisme i forhold til hva KSL faktisk kan gjøre for landbruket. 

Når det gjelder de negativt formulerte påstandene har også tilslutningen til disse gått ned. 

Spesielt gjelder dette påstandene om at KSL medfører unødig merarbeid og at KSL medfører 

for mye kontroll, hvor enigheten har sunket med henholdsvis ni og åtte prosentpoeng. 
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33% 
Overflødig byråkratisk •••••••• 35 % 

Økt kvalitet 81 % 

~~~~~~~~"~~ 
55% 

Unødig merarbeid •••••••••• (446%% 

Bedre økonom 62 % -------"'52'Vo"o 52% ' 
Mye kontroll ••••••••• 40~0r-' 

81 % 
Sii<fer avsetning @~~~~~~~~~~~~~~~~:0~ 

Økt sikkerhet 85 % 
"""""""""""""""~3% 

81 % 
Positiv •••••••••••••••• .-775'5% 

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

•1997 01996 

Figur 8. Andeler som sier seg enige i påstandene (hele utvalget) 

3.1 Hovedproduksjoner og holdninger til KSL 

Side 8 

I det følgende blir resultatene for hver av produksjonsretningene vist. Det er ikke store 

forskjeller mellom disse. Faktisk er det bare med hensyn til påstanden om at KSL sikrer 

avsetningen at det er signifikante forskjeller mellom produksjonsretningene, og her er det 

frukt og grønnsakdyrkerne som er mindre tilbøyelige enn de øvrige produksjonsretningene til 

å være enige i påstanden. 

Gjennomgående for alle produksjonsretningene er at de i mindre grad sier seg enige i de 

positivt formulerte påstandene enn året før, samtidig som de heller ikke sier seg like enige i de 

negative påstandene som de gjorde i fjor. 

Melkeprodusentene (se figur 9) var i .fjor mer tilbøyelige til å si seg enige i de negative 

påstandene enn gjennomsnittet for hele utvalget. Dette gjelder for så vidt fortsatt, da de har en 

score på negativ som er fire prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet, men forskjellen er 

redusert betraktelig. Mens melkeprodusentene i fjor hadde en score på 54 prosent, er den i 

årets undersøkelse gått ned til 44 prosent. 
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Styrke posisjonen !~~~~~~~~~~~··········· ~! : 
Overflødig byråkratisk !~~~~~~~~~3~:9~~~y0'..._ ______ _, 

Økt kvalitet 80 % """"""""""""(75'% 

Mye kontroll •••••••••• "43"30:----' 
61 

% 

Sikrer avsetning 81 % 

"""""""""""""~~ 

54% Negativ 
0 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
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Figur 9. Andel av melkeprodusentene som sier seg enige i påstandene 

Kjøttprodusentene synes å være noe mer enige i de positivt formulerte påstandene enn 

gjennomsnittet av utvalget. Scoren er her tre prosentpoeng høyere enn for gjennomsnittet, og 

det synes som om det er påstanden om at KSL vil medføre bedre økonomi og at KSL sikrer 

avsetningen som spesielt trekker opp. Forskjellene er imidlertid, som allerede kommentert, 

små. 

95% 
Styrke posisjonen ••••••••••••••••••••••• 95 % 

31 % 
Overflødig byråkratisk •••••••• 34 % 

Økt kvalitet ••••••••••••••••••• 7101~2 % 

53% 
Unødig merarbeid !~~~~~~~~~~~~:__-_, 

Bedre økonorri 66 % 
~~~~~~o 

51 % 
Mye kontroll ............ '3'9"30:--' 

Økt sikkerhet!~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~ 
82% 

Positiv!~~~~~~~~~~~~······~% 
45% 

Negativ Jl!!!!!lll!!!!!l!!!!!lll!!!!!l!!!l!!!!!ll!l~~o/c'.'._o -+----+--+----r----.-_J 
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Figur 10. Andeler av kjøttprodusentene som er enige i påstandene 
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Fjørfeprodusentene er, sammen med kjøttprodusentene, blant de som er mest positive til KSL. 

De har en score på de positive påstandene som to prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for 

hele utvalget, og en score på to prosent lavere enn hele utvalget på de negative påstandene. 

I 

Styrke posisjonen ························("1~~000 °1oj 31 % 
Overflødig byråkratisk •••••••P9 % 

78% 

Økt kvalitet ••••••••••••••••••• 78 % 
50% 

Unødig merarbeid !~~~~~~~~~~0:==-=~--~ 
Bedre økonorri 71 % 

"""""""~~o 

Økt sikkerhet ···················••lillll 
Positiv················••P 

NegativJllll!llll!llll!!l!ll![~~-+---+----t---+---+--J 
0% 

Figur 11. Andeler av fiørfeprodusentene som er enige i påstandene 
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95 % 

Overflødig byråkratisk 31 % 
31 % 

Økt kvalitet 
81 % 
% 

Unødig merarbeid 51 % 
0 

Bedre økonorri 
0 

58% 

tvfye kontroll 48% 

Sikrer avsetning 
78% 

0 

Økt sikkerhet 84% 
88% 

Positiv 79% 
% 

Negativ 43% 
% 
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Figur 12. Andeler av kornprodusentene som er enige i påstandene 
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For kornprodusentene er tilslutningen til de positive påstandene det samme som 

gjenrioinsnittsscoren for hele utvalget, ·mens de scorer to prosentpoeng lavere enn hele 

utvalget på de negative påstandene. Det er imidlertid snakk om svært små forskjeller (se figur 

12 over). 

Frukt og grønnsakprodusentene har den laveste scoren på de positivt formulerte påstandene 

med sine 68 prosentpoeng som er syv prosent under gjennomsnittet for hele utvalget. Spesielt 

er det her påstanden om at KSL sikrer avsetningen, hvor prosentandelen som er enige her har 

sunket fra 82 prosent i 1996 til 48 prosent i 1997. Men også påstandene om at KSL bidrar til 

bedre økonomi og at KSL medfører økt kvalitet på produktene har begge sunket med 18 

prosentpoeng i samme periode. Frukt og _grønnsaksprodusentene har likevel den nest laveste 

scoren av produksjonsretningene på de negativt formulerte påstandene, og disse påstandene 

har langt lavere oppslutning i år enn i fjor. 

93 ° 
7% Styrke posisjonen •••••••••••••••••••••• 

42% 

88% 
0 Økt kvalitet •••••••••••••••• [7i[J'"3----' 

60% 
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82% 
0 
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86% 
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0 Negativ Jl•l!!•l!!!!!••ll!~~=~~---+-------+-----
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Figur 13. Andeler av frukt- og grøntprodusentene som er enige i påstandene 

Den siste av produksjonsretningene er høy og grasprodusentene. Disse er gjennomgående litt 

mindre tilbøyelige til å være enige i de positive påstandene enn gjennomsnittet for hele 

utvalget. Samtidig er de den gruppen som er minst enige i de negativt formulerte påstandene. 

De skiller seg likevel ikke signifikant ut fra resten av utvalget på noen av enkeltpåstandene. 
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Figur 14. Andeler av gras/høyprodusentene som er enige i påstandene 

I tabell 1 under er resultatene for de ulike påstandene oppsummert for 1997-undersøkelsen 

fordelt på de forskjellige produksjonsretningene. 

Tabell 1. Tilslutning til påstandene fordelt på produksjonsretningene 
(199 7-undersøkelsen) 

Melk Kjøtt Fjørfe Korn Frukt/ Høy/ 
grønt gras 

Styrke posisjonen 94 95 96 95 97 97 
Overflødig/byråkratisk 39 34 29 31 34 32 
Økt kvalitet 75 77 78 77 70 70 
Unødvendig merarb. 51 46 36 41 42 31 
Bedre økonomi 53 57 63 51 41 47 
Mye kontroll 43 39 48 41 29 32 
Sikrer avsetning 75 76 60 66 48 69 
Økt sikkerhet 83 83 89 88 82 84 
Positiv 76 78 77 75 68 73 
Ne~ativ 44 40 38 38 35 32 
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3.2 Størrelse på gården og . holdninger til KSL 

O/o 

Unødig merarbeid 

Sikrer avsetning 

Økt sikkerhet 

F\:>sttiv 

Negativ 

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

im1-50da1111151-100dao101-200daE1201-400da•Merenn400da 

Figur 15. Holdninger til KSL etter størrelse på gården 
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Figur 15 over viser holdninger til KSL etter størrelse på gården. Det er her ingen signifikante 

forskjeller mellom de ulike gruppene med hensyn til noen av påstandene. Det er likevel en 

tilbøyelighet til at de som har gårdsbruk med mindre enn 50 dekar, er noe mindre enige i de 

positivt formulerte påstandene og noe mer enige i de negativt formulerte påstandene. Heller 

ikke i fjorårets undersøkelse var det noen markante forskjeller i holdninger etter 

bruksstørrelse. 

3.3 Alder og holdninger til KSL 

For 1997-undersøkelsen er det ingen signifikante forskjeller mellom aldersgruppene med 

hensyn til noen av påstandene. Dette betyr at det har funnet sted en utjevning i holdninger. til 

en del av påstandene. Dette gjelder spesielt påstanden om at KSL ville medføre bedre 

økonomi, hvor den yngste og den eldste aldersgruppen var atskillig mer positive enn de øvrige 

aldersgruppene i 1996-undersøkelsen.Men det gjelder også påstanden om at KSL ville 

medføre unødvendig merarbeid, der de to eldste aldersgruppene i den siste undersøkelsen har 

blitt mindre negative, og påstanden om at det ville innebære for mye kontroll der alle 

aldersgruppen nå er mindre negative og hvor forskjellene dem i mellom har utjevnet seg. 

Hovedtendensen i retning av at informantene er mindre positive til de positive påstandene og 

mindre enige i de negative, gjør seg gjeldende for alle aldersgruppene. 

Tabell 2. Holdninl(er til KSL etter alder (1996 Of( 1997-undersøkelsene) 

35 år og yngre 36 - 45 år 46 til 55 år 55 år og 
eldre 

År 96 97 96 97 96 97 96 97 
Styrke posisjonen 96 96 94 93 95 95 91 95 
Overflødig/byråkratisk 29 23 29 38 38 35 35 39 
Økt kvalitet 82 74 79 76 83 75 82 76 
Unødvendig merarb. 46 36 49 44 64 50 60 47 
Bedre økonomi 70 55 60 55 55 51 69 49 
Mye kontroll 39 30 50 40 57 36 58 51 
Sikrer avsetning 79 73 81 72 80 62 84 69 
Økt sikkerhet 86 87 85 82 82 87 86 78 
Positiv 83 77 80 76 79 74 82 73 
Ne2ativ 38 30 43 41 53 40 51 46 

3.4 Inntekt utenom bruket og holdning til KSL 

Det er liten forskjell på heltids- og deltidsbønder1 når det gjelder de forskjellige påstandene. 

På en av påstandene, at KSL vil medføre bedre økonomi, er det imidlertid en 11 prosentpoeng 

høyere andel av heltidsbøndene som sier seg enige i påstanden, og dette er den eneste av 

påstandene hvor det er en signifikant forskjell mellom de to gruppene. 

Med deltidsbonde menes at informanten har annet arbeid ved siden av gårdsdriften. 
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Figur 16. Andeler av heltidsbønder og deltidsbønder som er enige i påstandene 

De små forskjellene mellom heltids- og deltidsbønder innebærer også en forskjell fra 

1996-undersøkelsen. I fjor var forskjellene mellom heltids- og deltidsbønder langt større, 

spesielt med hensyn til de negativt formulerte påstandene. For eksempel var det 59 prosent av 

heltidsbøndene som sa seg enig i at KSL innebærer for mye kontroll, mot 46 prosent av 

deltidsbøndene. I år er det ingen forskjell mellom de to gruppene med hensyn til denne 

påstanden, og scoren på de negative påstandene er nå redusert til en forskjell på to 

prosentpoeng. 
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3.5 Medlemskap i faglag 

Det er svært små forskjeller mellom gårdbrukere i holdninger til KSL etter hvilket faglag de er 

medlem av. Bondelagsmedlemmene ser imidlertid ut til å være noe mer positive jevnt over 

enn de andre, men forskjellene er svært små. 
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Figur 16. Medlemskap i faglag og holdninger til KSL 
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4 Vilje til å dokumentere 

Alle de spurte fikk spørsmål knyttet til om de ville "dokumentere" sin produksjon i forhold til 

opptrukne retningslinjer for dette. Spørsmålet som ble stilt var: 

"Det er et mål at innen utgangen av 1998 skal alle gårdsbruk dokumentere sin produksjon 
i henhold til opptrukne retningslinjer for den enkelte produksjon. Regner du med at du 
vil dokumentere din produksjon etter slike retningslinj_er innen utgangen av 1998?" 

I årets undersøkelse svarte 66 prosent positivt på dette spørsmålet. Det er to prosent flere enn i 

fjorårets, og det innebærer derfor en svært lav økning. På den andre siden er det nå ikke lenge 

til 1998~ og det kan være en grunn til at økningen ikke er større fordi mange sannsynligvis vil 

ha et mer realistisk bilde av muligheten til å gjennomføre dokumenteringen. Slik sett er det 

positivt at det overhodet er en økning i antallet. 

Blant de som ikke har svart at de regner med å dokumentere produksjonen var det i 1996 10 

prosent som svarte "nei, det regner jeg ikke med", mens resten var usikre. I 1997 svarte 14 

prosent "nei", mens resten var usikre. 

Som vi ser av figur 17, er det fjørfeprodusentene som er mest positive til å dokumentere. Hele 

88 prosent av disse svarer ja. Ellers ser vi at andelene som svarer "ja" har sunket blant høy og 

grasprodusentene, hos kornprodusentene og hos frukt og grønnsakprodusentene. Hos de 

øvrige har andelen som er villige til å dokumentere gått noe opp. 
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Figur 17. Andeler som er villige til å dokumentere produksjonen innen utgangen av 1998 
etter hovedproduksjon - tall/ra 1996og1997 

Spørreundersøkelse om kjennskap og holdninger til KSL. Kortnotat 07 - 97. Landbrukets Utredningskontor 



Side 18 

4.1 Størrelse på gården og vilje til å dokumentere 

Som vi husker fra forrige kapittel var det små forskjeller i vurderingen av hvilken virkning 

KSL vil ha etter hvor stor gård intervjuobjektene kommer fra. Når det gjelder vilje til å sette i 

gang med dokumentering av produksjonen, er det derimot store forskjeller. Skillet går først og 

fremst rundt 100 dekar. Som vi ser av figur 18 under, ønsker 55 prosent av de med gårdsbruk 

på mellom 51 og 100 dekar å dokumentere produksjonen, mens 69 prosent av de som har 

mellom 101 og 200 dekar ønsker å gjøre det samme. For de som har gårdsbruk med mer enn 

200 dekar er viljen enda litt større. 
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Figur 18. Vilje til å dokumentere etter størrelsen på gården 

4.2 Alder og vilje til å dokumentere produksjonen 

I 

Det er en klar tendens i retning av at viljen til å dokumentere produksjonen synker med 

økende alder. Hovedskillet går mellom de over og de under 55 år. Mens 69 prosent eller flere 

av de som er yngre enn 55 år svarer at de vil dokumentere, gjelder det samme bare 55 prosent 

av de over 55 år. Positivt er det likevel at en økende andel av de over 55 år svarer "ja" til at de 

regner med å dokumentere produksjonen i 1997-undersøkelsen i forhold til året før. 
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Figur 19. Vilje til å dokumentere etter gårdbrukernes alder 

4.3 Inntekt utenom bruket og vilje til å dokumentere 

Man skulle i utgangspunktet anta at de gårdbrukerne som har annet arbeid i tillegg til 

gårdsdriften var de som var hardest presset med hensyn til tid - og dermed mindre interesserte 

i å dokumentere produksjonen. Dette viser seg likevel ikke å være en korrekt antakelse. Det 

var i 1996-undersøkelsen en liten - men signifikant - forskjell i retning av at de som hadde 

annet arbeid i tillegg til gårdsdriften var mer tilbøyelige til å svare at de ville dokumentere 

produksjonen. Denne forskjellen er i 1997-undersøkelsen halvert til fire prosentpoengs 

forskjell og den er ikke lenger signifikant. Det er likevel fortsatt slik at de som har inntekter 

utenom bruket i noe større grad planlegger å dokumentere produksjonen. 

Arbeid utenfor 
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Figur 20. Heltids- og deltidsbønder og vilje til dokumentasjon 

4.4 Medlemskap i faglag 

Andelen som tror de kommer til å dokumentere produksjonen innen utgangen av 1998 er langt 

høyere for Bondelagsmedlemmer enn både for de som er medlemmer i Bonde og 

Småbrukerlaget og blant de som ikke er medlemmer i noen av de to. Andelene som er innstilt 

på å gjennomføre dette er på henholdsvis 73, 61 og 54 prosent i 1997-undersøkelsen. 
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Tendensen går også i retning av en økende forskjell mellom de tre gruppene når vi ser på 

utviklingen i tallene fra 1996 til 1997. 

Norges Bondelag 

Norges Bonde- og 
Srråbrukarlag 

Ingen organisasjon 
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Figur 21. Vilje til å dokumentere produksjonen etter medlemskap i faglag 

4.5 Regioner og vilje til å dokumentere produksjonen 

Det er små forskjeller mellom regionene med hensyn til vilje til å dokumentere produksjonen. 

For årets undersøkelse er det i Midt-Norge interessen for å dokumentere er størst med 69 

prosent, og det øvrige Østlandet følger rett bak med 68 prosent. Både i fjorårets og årets 

undersøkelse er det på Sør- og Vestlandet interessen er lavest med 63 prosentpoeng. Som vi 

husker har viljen totalt sett gått opp med to prosentpoeng for hele utvalget fra 

1996-undersøkelsen til 1997-undersøkelsen. Som vi ser av figur 22 under viser en region; det 

sentrale Østlandet, en tilbakegang på fem prosentpoeng, mens det øvrige Østlandet har 

nøyaktig samme prosentandel som i fjor. De øvrige regionene viser en svak framgang. 

Forskjellene er imidlertid ikke store. 
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Figur 22. Vilje til å dokumentere produksjonen etter region, 1996 og 1997 
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5 Informasjon og informasjonsbehovet 

Som vi husker fra kapittel to, oppga 79 prosent av de spurte at de hadde kjennskap til KSL. 

Dette er en markant forbedring fra året før da 54 prosent svarte det samme. Fordelingen på 

hvor de har fått denne kjennskapen fra har også endret seg markant. Mens Bondebladet i fjor 

var den viktigste enkeltstående kilden for opplysninger, så har nå varemottakerne tatt kraftig 

innpå og gått forbi. I år oppga over halvparten av informantene at de hadde hørt om KSL 

gjennom varemottakerne, mot bare 17 prosent i fjor. Dette er et gledelig tall sett på bakgrunn 

at informasjonsflyten mellom varemottaker og leverandør er avgjørende nettopp med hensyn 

til et kvalitetssystem som KSL. En annen-vesentlig endring fra i fjor er at mange færre svarer 

at de har mottatt opplysninger fra "andre", noe som kan tenkes å bety at informasjonen som er 

gitt det siste året er mer konkret og at informantene derfor husker bedre hvor informasjonen 

kommer fra. Ellers er det også verdt å legge merke til at forsøksringene har kommet sterkere 

inn. 
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Bondebladet ••••••••• 39 % 

Bonde og srnåbrukaren 

Forsøksring 
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Figur 23. Informasjonskilder for kunnskap om KSL 

I figur 23 over ser vi at 19 prosent av utvalget oppgir at de har fått informasjon om KSL 

gjennom tilsendt brosjyre. Denne brosjyren, "sunt bondevett satt i system", ble i 1997 sendt ut 

til alle bønder, og den inneholder en del informasjon om KSL. Av de spurte er det bare 42 

prosent som oppgir at de har ratt den. 

De som hadde mottatt brosjyren ble videre bedt om åta stilling til følgende påstand: "Denne 

brosjyren ga meg økt kunnskap om KSL". Som vi ser av figuren under er omlag halvparten, 

47 prosent, helt eller delvis enige i påstanden. En langt lavere andel, 28 prosent, oppgir at de 
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er helt eller delvis uenige i påstanden. De øvrige 25 prosentene svarer enten at de er "usikre" 

eller "verken eller". 

Helt enig 
Usikker 

Usikker 

llllllHelt uenig 

Delvis uenig 

Helt uenig 
oVerken eller 

20% ~Delvis enig 

GHelt enig 
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Delvis uenig 
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8% 

Figur 24. Andeler som er enige/uenige i påstanden: Denne brosjyren ga meg økt 
kunnskap om KSL 

Å gjennomføre et kvalitetssystem som KSL, fordrer kjennskap til både bakgrunn, og ikke 

minst til hva som skal dokumenteres og hvilken måte dette skal skje på, for den enkelte 

produsent. Det er samtidig viktig at så mange som mulig faktisk gjennomfører den 

nødvendige dokumentasjonen. Det å søke å få så mange som mulig til å være med fordrer 

derfor at informasjonen som går ut til gårdbrukerne skjer på en slik måte at informasjonen når 

fram. Det er derfor også stilt spørsmål til informantene om hvordan de i framtiden ønsket å bli 

informert og oppdatert om KSL. 

Som vi ser av svarfordelingen under, ønsker 41 prosent å bli informert direkte av sin 

varemottaker. 32 prosent oppgir at de ønsker informasjon gjennom Bondebladet, Bonde- og 

Småbrukaren eller andre fagtidsskrifter innen landbruket. En nesten like stor andel, 31 

prosent, ønsker at dette skjer gjennom veiledningsapparatet, så som forsøksringer, 

husdyrkontrollen eller andre. 26 prosent har oppgitt at de ønsker utsendt 

informasjonsmateriell og andre tiltak fra sentrale instanser innen landbruket. Andelen som 

ønsker utsendt materiell er langt lavere i 1997-undersøkelsen enn året før, der nesten 40 

prosent oppga at de ønsket slik informasjon nettopp gjennom brosjyrer og annet 

informasjonsmateriell. Her var det imidlertid ikke presisert hvem som skulle være avsender av 

dette materialet. Likevel kan det se ut som om brosjyren "sunt bondevett" som ble sendt ut i 

1997 har dekt opp noe av det behovet som informantene hadde når det gjelder informasjon om 

KSL. 
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Figur 25. Hvordan informantene i framtida ønsket å bli informert om KSL 

5.1 Annonsekampanjen 

I begynnelsen av 1997 ble det gjennomført en annonsekampanje om KSL rettet mot bønder. 

For å evaluere betydningen av denne, ble informantene stilt en del spørsmål. 

På spørsmål om informantene husket annonsekampanjen svarer 30 prosent av utvalget "ja", 63 

prosent "nei", og syv prosent at de ikke er sikre. 

De som svarte at de husket annonsekampanjen ble videre bedt om åta stilling til følgende 

påstand: "Annonsene ga meg et godt innblikk i tanken bak KSL". Til dette svarte 50 prosent at 

de var enige, 26 prosent av de var uenige og 24 prosent var ikke sikre eller tok ikke stilling til 

påstanden. 
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•Ikke tatt stilling/usikker 

Figur 26. Andeler som er enige/uenige i påstanden: Annonsene ga meg et godt innblikk i 
tanken bak KSL 

Videre ble informantene bedt om åta stilling til ytterligere en påstand om annonsekampanjen: 

"Annonsene gjorde at jeg ble interessert i å få vite mer om KSL." Til dette svarte 39 prosent at 

de var helt eller delvis enige, hele 46 prosent at de var helt eller delvis uenige, og 13 prosent at 

de ikke ville ta stilling til påstanden eller at de ikke var sikre. 
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Figur 2 7. Andeler som er enige/uenige i påstanden: Annonsene gjorde at jeg ble 
interessert i å få vite mer 
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6 Annet 

I dette kapittelet skal vi til slutt se på om informantene oppfatter KSL som et enhetlig system 

med hensyn til å ivareta behovene til brukere som har mer enn en produksjonsretning, og til 

hvilke oppfatninger til de har til KSL versus opprinnelses- og kvalitetsmerket "godt norsk". 

6.1 KSL som et enhetlig system 

Det å innføre KSL innebærer for mange gårdbrukere en del merarbeid knyttet til å registrere 

forhold rundt produksjonen. For å lette dette arbeidet noe for den enkelte er tanken at 

registreringen så langt som mulig skal skje etter samme "mal" for de ulike 

produksjonsretningene. Dette vil kunne bety at spesielt de som har flere produksjoner skal 

kunne få sitt arbeid forenklet. 

På spørsmål om informantene leverer mer enn ett produkt eller har mer enn en varemottaker, 

svarer 61 prosent ja og 39 prosent nei. De som svarte ja, ble videre bedt om å svare på 

følgende spørsmål. "I hvilken grad føler du at KSL framstår som et helhetlig system, 

uavhengig av hvilket produkt du leverer eller hvilken varemottaker du benytter deg av?" 

Alle 

Welk 

Kjøtt 

Fjørfe 

Korn 

Frukt/grønt 

Høy/gras 

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

11 I stor eller noen grad o I liten grad/ikke i det hele tatt g Ikke sikker 

Figur 28. I hvilken grad KSL framstår som et helhetlig system, uavhengig av hvilket 
produkt du leverer eller hvilken varemottaker du benytter (OBS: grupperingene 
er bare etter første oppgitte hovedproduksjon, men de som svarer leverer minst 
to produkter eller har minst to varemottakere) 
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Som figur 28 viser, mener omlag fire av ti - eller 41 prosent - at KSL i stor eller noen grad 

framstår som et enhetlig system, mens 25 prosent svarer i liten grad eller ikke i det hele tatt. 

En tredjedel svarer at de ikke er sikre. 

De mest positive er fjørfeprodusentene, der hele 64 prosent mener KSL i stor eller noen grad 

framstår som enhetlig, mens bare 29 prosent av kjøtt og høy/gras-produsentene mener det 

samme. Kornbøndene følger rett etter med bare 31 prosent. Midt på treet befinner 

melkebøndene og frukt/grønnsakdyrkerne seg med henholdsvis 48 og 42 prosent som mener 

at KSL framstår som et enhetlig system. 

6.2 Kjennskap og holdninger til "Godt norsk" 

"Godt norsk" er en annen opprinnelses- og kvalitetsmerkeordning som ble startet opp på første 

halvdel av 90-tallet. Denne merkeordningen retter seg i første rekke mot oss som forbrukere, 

og ikke til gårdbrukere som produsenter. Likevel er det av interesse å sammenligne 

gårdbrukeres kjennskap til denne merkeordningen og sammenligne den med kjennskapen til 

KSL. På spørsmål om informantene hadde hørt om eller kjenner til "godt norsk" , svarer hele 

92 prosent av utvalget ja. Dette er i og for seg ikke overraskende i og med at ordningen er 

eldte enn KSL, samtidig som bønder også er forbrukere og dermed også er en av målgruppene 

til "godt norsk". De som svarte ja, ble igjen bedt om åta stilling til to påstander om "godt 

norsk". Den første av disse to var: "Varemottakernes bruk av opprinnelses- og kvalitetsmerket 

"godt norsk" bidrar til å styrke norske landbruksprodukters posisjon hos norske forbrukere." 

Alle 

Melk 82% 

Fjørfe 
~~:.:;;..;=:.=::::=:.~~~~~::..:..;;;:~~~:.=~~~~~~:;.;.;;:.i 

Korn 

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

Figur 29. Andeler som er enige i påstanden: Varemottakernes bruk av opprinne/ses- og 
kvalitetsmerket "godt norsk" bidrar til å styrke norske landbruksprodukters 
posisjon hos norske forbrukere 
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Som vi ser av figur 29 over, er 77 prosent av alle informantene helt eller delvis enige i at 

"godt norsk"-merket bidrar til å styrke norske landbruksprodukters posisjon hos norske 

forbrukere. Dette er en lavere andel enn de som mente at KSL ville medføre det samme. Som 

vi husker fra kapittel 3, sa 95 prosent av informantene seg enige i den samme påstanden om 

KSL. 

Den andre av påstandene informantene ble bedt om å si sin mening om var: "Varemottakernes 

bruk av opprinnelses- og kvalitetsmerket "godt norsk" har ingen betydning for avsetning av 

mine produkter." 

Totalt sett er det 30 prosent av utvalget som sier seg enige i denne påstanden. Andelen er 

høyest blant frukt og grønnsakdyrkerne der 43 prosent sier seg enige, og lavest blant 

fjørfeprodusentene og melkeprodusentene der 27 prosent sier seg enige. Totalt sett er det 53 

prosent av utvalget som sier seg helt eller delvis uenige i påstanden, og 17 prosent som svarer 

at de verken er enige eller uenige eller at de er usikre. 

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

Figur 30. Andeler som er enige i påstanden: Varemottakernes bruk av opprinne/ses- og 
kvalitetsmerket "godt norsk" har ingen betydning for avsetning av mine 
produkter 
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prosent. Den mest positive endringen har skjedd i Nord-Norge, der kjennskapen var lavest i 

1996-undersøkelsen med 51 prosent, hvor 81 prosent i 1997-undersøkelsen oppgir kjennskap 

til KSL. 

7.2 Holdninger til KSL 

Informantene ble bedt om åta stilling til en rekke påstander - både positivt og negativt 

formulerte - om KSL. Generelt er de fleste langt mer enige i de positivt formulerte påstandene 

enn i de negativt formulerte. Målt som et gjennomsnitt av hvor mange av informantene som 

har vært enige i henholdsvis de positive og negative, sier 75 og 40 prosent seg enige. I forhold 

til 1996-undersøkelsen er andelene som er enige i begge disse typer påstander gått ned, noe 

som indikerer at informantene ikke lenger ser så positivt på de positive konsekvensene av 

KSL på den ene siden, samtidig som de heller ikke ser så store ulemper med KSL. 

Den av de positive påstandene som har størst tilslutning er at KSL bidrar til å styrke norske 

landbruksprodukters posisjon hos norske forbrukere, hvor hele 95 prosent av utvalget sier seg 

enige. Videre følger påstandene om at KSL gir økt sikkerhet i produksjonen, hvor 83 prosent 

sier seg enige, at KSL bidrar til økt kvalitet på informantenes produkter, hvor 75 prosent er 

enige, og at KSL sikrer avsetningen av informantenes produkter, hvor 71 prosent sier seg 

enig. Den av de positivt formulerte påstandene som færrest har tro på, er at KSL medvirker til 

å bedre informantenes økonomi, hvor bare 52 prosent er enige. 

Den av de negativt formulerte påstandene som flest er enige i, er at KSL medfører unødig 

merarbeid, hvor 46 prosent er enige. Videre følger påstandene om at KSL medfører for mye 

kontroll og at KSL er overflødig og byråkratisk hvor henholdsvis 40 og 35 prosent sier seg 

eruge. 

Det er svært små forskjeller mellom gårdbrukernes holdninger til KSL etter hvilke 

hovedproduksjoner de har. Faktisk er det bare med hensyn til påstanden om at KSL sikrer 

avsetningen av mine produkter at det er signifikante forskjeller mellom 

produksjonsretningene, og her er det frukt og grønnsakdyrkerne som er mindre tilbøyelige enn 

de øvrige produksjonsretningene til å være enige. 

Det er ingen signifikante forskjeller i holdning til KSL etter bruksstørrelse eller etter 

gårdbrukernes alder. Det er derimot slik at heltidsbøndene er mer enige enn deltidsbøndene i 

påstanden om at KSL vil medføre bedre økonomi. Når det gjelder medlemskap i faglag er det 

også små forskjeller i holdning til KSL, men bondelagsmedlemmene ser ut til å være noe mer 

positive jevnt over enn småbrukarlagsmedlemmene og de som ikke er medlem i et faglag. 
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7.3 Vilje til å dokumentere 

Alle de spurte ble bedt om å svare på om de var villige til å dokumentere sin produksjon i 

forhold til opptrukne retningslinjer innen utgangen av 1998. I årets undersøkelse svarer 66 

prosent positivt på dette spørsmålet, noe som er en økning på to prosent i forhold til fjorårets 

undersøkelse. Man skal ikke se bort fra at denne økningen er svært positiv, siden realismen i 

svarene som blir gitt i årets undersøkelse nok er større, sett på bakgrunn at tiden som står til 

rådighet nå er kortere enn den var på det tidspunktet fjorårets undersøkelse ble gjennomført. 

Det er fjørfeprodusentene som er mest positivt innstilte til å dokumentere, med 88 prosent. 

Den minst positive produsentgruppen er gras og høyprodusentene, med bare 48 prosent. I 

forhold til i fjor har interessen for å være med økt blant melkebøndene, som har økt med syv 

prosent, kjøttprodusentene, som har økt med fem prosent og ikke minst fjørfeprodusentene, 

som har økt med 16 prosent i forhold til fjoråret. Interessen for å være med har gått tilbake 

blant kornbøndene, med seks prosent, frukt og grøntprodusentene med fire prosent, og 

høy/grasprodusentene med hele 12 prosent. 

Viljen til å dokumentere produksjonen synker med økende alder hos gårdbrukerne. Spesielt er 

andelen som er interesserte i å dokumentere lav hos de som er over 55 år, der bare 55 prosent 

svarer positivt på spørsmålet. Ellers varierer andelene som svarer ja fra 72 prosent av brukerne 

under 36 år til 69 prosent hos brukerne som er mellom 36 og 55 år. 

Som vi husker var kjennskapen til KSL større blant heltidsbrukerne enn blant deltidsbrukerne. 

Likevel svarer en noe større andel av deltidsbrukerne at de ønsker å dokumentere enn blant 

heltidsbrukerne, men forskjellen er ikke stor - bare fire prosentpoeng. Denne forskjellen kan 

muligens forklares med at en noe høyere andel av de eldre bøndene er heltidsbrukere, fordi 

denne gruppen trekker ned andelen som ønsker å dokumentere. 

Vi husker også at bondelagsmedlemmene og småbrukarlagsmedlemmene i like stor grad 

hadde kjennskap til KSL. Når det gjelder ønsket om å dokumentere er det likevel slik at 

bondelagsmedlemmene er mer positivt innstilte. Men småbrukarlagsmedlemmene er i større 

grad enn de som ikke er organiserte i et faglag interesserte i å dokumentere sin produksjon. 

Forskjellen varierer fra 73 prosent av bondelagsmedlemmene til 54 prosent av de 

uorganiserte. Andelene som ønsker å dokumentere har imidlertid gått svakt tilbake hos 

småbrukarlagsmedlemmene og de uorganiserte, og gått fram med fire prosentpoeng blant 

bondelagsmedlemmene. 

Det er ikke store forskjeller i viljen til å dokumentere etter region. Den høyeste andelen finner 

vi i Midt-Norge, med 69 prosent, og den laveste i Nord-Norge med 65 prosent. Andelen har 

gått tilbake med fem prosentpoeng i det sentrale østlandsområdet, stått stille i det øvrige 

østlandsområdet og gått fram i de øvrige regionene i forhold til 1996-undersøkelsen. 
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7 .4 Informasjon og informasjonsbehovet 

Som vi husker fra kapittel to, oppga 79 prosent av informantene at de hadde kjennskap til 

KSL, noe som er en markant forbedring fra 1996-undersøkelsen. I årets undersøkelse framstår 

varemottakerne som den viktigste kanalen for informasjon om KSL, i og med at hele 53 

prosent av utvalget oppgir å ha fått informasjon om kvalitetssystemet derfra. Den nest 

viktigste kanalen var Bondebladet som 39 prosent har oppgitt. Videre følger andre tidsskrifter 

med 19 prosent, da~saviser med 15 prosent og Bonde og Småbrukaren med åtte prosent. Fra 

forsøksringene er det også åtte prosent som oppgir at de har fått informasjon om KSL. I 1996 

var det hele 36 prosent som oppga at de hadde fått informasjon fra "andre kanaler", mens 

denne gruppen er bare oppgitt av 14 prosent i 1997-undersøkelsen. I 1997 ble det utsendt en 

brosjyre; sunt bondevett satt i system, som er oppgitt som informasjonskilde av 19 prosent av 

informantene. Ellers er den mest markante forskjellen mellom de to undersøkelsene at 

varemottakerne har økt sin betydning som informasjonskanal markant. Som allerede nevnt 

har over halvparten av informantene i årets undersøkelse nevnt denne kanalen, mens bare 17 

prosent gjorde det i 1996-undersøkelsen. 

På spørsmål om den utsendte brosjyren "sunt bondevett satt i system" oppgir bare 42 prosent 

av informantene at de hadde fått denne til tross for at den skulle være utsendt til samtlige 

bønder. Dette skyldes sannsynligvis at brosjyren er glemt eller ikke lest av mange. De av 

informantene som husket brosjyren ble videre bedt om å ta stilling til en påstand om at 

brosjyren ga de økt kunnskap om KSL, noe omlag halvparten var helt eller delvis enige i. På 

den andre siden var 28 prosent helt eller delvis uenige i påstanden. 

Informantene ble også bedt om å ta stilling til hvordan de i framtiden ønsket å bli informert 

om KSL. Det alternativet som ble nevnt av flest var direkte fra varemottaker. I tillegg svarte 

13 prosent at de foretrakk samarbeidstiltak mellom deres varemottakere. Den nest største 

gruppen, 32 prosent, oppga at de ønsket informasjon gjennom Bondebladet og Bonde og 

Småbrukaren, og 31 prosent oppga veiledningsapparatet (forsøksringer mm.). Videre ønsket 

26 prosent informasjon fra sentrale instanser i landbruket, 21 prosent møter og studieringer og 

16 prosent nevnte informasjon fra landbruksmyndighetene. Det som synes klart etter disse 

spørsmålene er at varemottaker både spiller en stor rolle som informasjonskilde i dag, og at 

svært mange også ønsker at de skal spille en viktig rolle i framtida. 

I begynnelsen av 1997 ble det gjennomført en annonsekampanje om KSL rettet mot bønder. 

30 prosent av utvalget husket denne kampanjen, og disse ble igjen bedt om åta stilling til to 

påstander om annonsene. Den ene av disse var at annonsene ga et godt innblikk i tanken bak 

KSL. Til dette svarte 50 prosent at de var helt eller delvis enige, mens 26 prosent var helt eller 
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delvis uenige. Til den andre påstanden; at annonsene gjorde at de ble interesserte i å vite mer 

om KSL, svarte 39 prosent at de var enige, mens hele 46 prosent svarte at de var uenige. 

7.5 KSL som et enhetlig system og kjennskap til "godt norsk" 

For å unngå at KSL blir et for omfattende dokumentasjonssystem for gårdbrukerne - og 

spesielt for de som har flere varemottakere, er det lagt en del arbeid ned i å ensrette og 

forenkle systemene mellom de ulike produksjonsretningene og de forskjellige varemottakerne. 

61 prosent av informantene svarte at de enten leverte mer enn ett produkt eller at de hadde 

mer enn en varemottaker. Disse ble igjen bedt om å svare på om de mente at KSL framstår 

som et helhetlig system, uavhengig av hvilket produkt de leverer eller hvilken varemottaker de 

benytter. 41 prosent svarer ja, i stor eller noen grad, mens 34 prosent svarer at de ikke er sikre, 

og 24 prosent svarer at det enten er det i liten grad eller ikke i det hele tatt. Her er det spesielt 

fjørfeprodusentene som er positive til KSL som et helhetlig system, hel 64 prosent av de 

svarer ja i stor eller noen grad, mens bare 29 prosent av gras og høyprodusentene og 

kjøttprodusentene svarer det samme. Kornbøndene følger like etter med bare 31 prosent. 

Melkebøndene og frukt/grøntdyrkerne har henholdsvis 48 og 42 prosent som svarer det 

samme. Med andre ord gjenstår det nok noe arbeid for å overbevise de fleste om at systemet er 

forholdsvis enkelt også for de som har flere produksjoner eller varemottakere. 

"Godt norsk" er en opprinnelses- og kvalitetsmerkeordning som ble startet noen år tidligere 

enn KSL. Slik sett er det ikke merkelig at kjennskapen til denne merkeordningen er større enn 

til KSL. Hele 92 prosent av gårdbrukerne har hørt om "godt norsk". Informantene ble videre 

bedt om å ta stilling til to påstander om "godt norsk". På den første av disse, 

"Varemottakernes bruk av opprinnelses- og kvalitetsmerket "godt norsk" bidrar til å styrke 

norske landbruksprodukters posisjon hos norske forbrukere" sier 77 prosent av utvalget seg 

enige. Dette er en betydelig lavere andel enn andelen som var enige i den tilsvarende 

påstanden om KSL, der 95 prosent sa seg enige. På den andre av påstandene; 

"Varemottakernes bruk av opprinnelses- og kvalitetsmerket "godt norsk" har ingen betydning 

for avsetning av mine produkter", sa 30 prosent av utvalget seg enige. 

Totalt sett ser det ut til å være grunn til å være fornøyd med både andelene av gårdbrukerne 

som har kjennskap til KSL, samt holdningene til kvalitetssystemet og til at forholdsvis mange 

har planer om å gå i gang med å dokumentere produksjonen etter de retningslinjene som er 

trukket opp. 
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