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Forord 

Denne rapporten er den første av to som har til hensikt å evaluere 

grunnlaget for det arbeidet som gjøres i Effektivitetskontrollen i dag. 

Problemstillingene knyttet til arbeidet i Effektivitetskontrollen er 

aktualisert av at det foregår en prosess omkring hvordan arbeidet i 

Effektivitetskontrollen skal struktureres fremover. I denne første 

delrapporten konsentreres arbeidet omkring grunnleggende drøftinger 

av dekningsbidrag som målevariabel og sammenhengen mellom 

fysiske egenskaper i driften og oppnådd dekningsbidrag resultat. 

Arbeidet med denne rapporten har vært utført av I .konsulentene 

Halfdan Blytt og Ingerid Gunnerød ved Landbrukets 

Utredningskontor. 

Prosjektets problemstillinger er utviklet i samarbeid med Nor_ske 

Meierier, hvor Finn Walland har vært kontaktperson under det løpende 

arbeidet. Det er imidlertid Landbrukets Utredningskontor som er 

faglig ansvarlig for de beregninger, konklusjoner og vurderinger som 

er gjort i rapporten. 

Oslo, august 1996 

Bjørn Strøm 



Sammendrag 

Denne rapporten er den første av to rapporter som ser nærmere på 

grunnlaget for og resultater fra Effektivitetskontrollen. 

Effektivitetskontrollen er en frivillig driftsgreinanalyse for alle 

melkeprodusenter som allerede er medlemmer av kukontrollen. 

Gjennom kombinasjon av data fra kukontrollen, leverandørdatabanken 

og regnskapsopplysninger, gir Effektivitetskontrollen bonden detaljert 

oversikt over økonomiske resultater oppnådd i melkeproduksjonen, 

herunder opplysninger om ulike dekningsbidragsstørrelser. Som et 

ledd i Effektivitetskontrollen får også bonden muligheter til å 

sammenligne sine resultater med resultater oppnådd av andre 

melkeprodusenter. 

Dekningsbidraget på gården er definert som inntekter uten 

overføringer minus variable kostnader. Dekningsbidraget er altså den 

summen bonden har igjen til dekning av faste kostnader og vederlag 

til egen- og lånekapital samt familiens arbeidsinnsats. For at en sterk 

fokusering på oppnådd dekningsbidrag i melkeproduksjonen skal være 

interessant, må det derfor være en sterk sammenheng mellom 

dekningsbidrag og de andre resultatmålene i gårdsdriften. I kapittel 2 

har vi sett nærmere på styrker og svakheter ved 

dekningsbidragbegrepet samt betydningen av bevissthet rundt hvilken 

enhet man velger å måle dekningsbidraget i. Med utgangspunkt i et 

datasett fra NILFs referansebruk har vi også analysert den empiriske 

sammenhengen mellom ulike resultatmål. Vi finner da en 

samvariasjon både mellom dekningsbidrag og driftsresultat og mellom 

dekningsbidrag og familiens arbeidsvederlag. Sammenhengen mellom 

dekningsbidraget og driftsresultatet er imidlertid betydelig sterkere 



enn sammenhengen mellom dekningsbidraget og familiens 

arbeidsfortjeneste. 

I kapittel 3 i rapporten har vi sett nærmere på resultatene fra 

Effektivitetskontrollen. Vi har hatt tilgang til alle data samlet inn 

gjennom Effektivitetskontrollen og Kukontrollen i 1994. Utfra disse 

har vi sett på sammenhenger mellom fysiske produksjonsdata fra 

Kukontrollen og hvilke utslag disse har på dekningsbidragene 

registrert i Effektivitetskontrollen. Beregningene er gjort både på 

dekningsbidrag pr liter og pr årsku. Regresjonskjøringene viser at når 

vi studerer dekningsbidrag pr årsku er avdrått en svært viktig faktor 

for forklaring av oppnådd dekningsbidrag. Betydningen av avdrått 

tilsløres imidlertid når vi bruker melkeliter som enhet i stedet for 

årsku. Kjøringene i kapittel 3 understreker dermed konklusjonene fra 

kapittel 2 om viktigheten av å være bevisst i valg av den enhet man 

studerer dekningsbidrag i. 

Det viktigste formålet med Effektivitetskontrollen er å gi bonden et 

verktøy for å øke effektiviteten i melkeproduksjonen. I kapittel 2 fant 

vi at dekningsbidragsmetoden gir bonden god oversikt over egen 

effektivitetsutviklig så sant det ikke er foretatt betydelige 

driftsendringer på bruket i løpet av den perioden bonden 

sammenligner for . Derimot har dekningsbidragsmetoden slik den er 

utviklet gjennom Effektivtetskontrollen, betydelige problemer med 

sammenligning mellom bruk med ulikt driftsopplegg. 

Effektivitetskontrollen har forsøkt å justere for disse 

sammenligningsproblemene ved å etablere mer homogent 

sammensatte produsentgrupper basert på størrelse og geografisk 

plassering. Et særlig stort problem ved sammenligninger oppstår 

imidlertid i forhold til kjøttproduksjon i forbindelse med 

melkeproduksjonen. Effektivitetskontrollen skiller mellom 



melkeinntekter og kjøttinntekter, men klarer ikke å skille mellom 

kostnader knyttet til melkeproduksjon og til kjøttproduksjon. Vi klarer 

altså ikke å isolere kjøttproduksjonen fra melkeproduksjonen. I 

kapittel 4 har vi forsøkt å nærme oss denne problemstillingen ved å 

estimere en funksjon for de variable kostnadene på bakgrunn av 

melkeinntekt, kjøttinntekt, kraftf6rprosent og kraftf6rpris. Tanken bak 

estimeringen er at man på bakgrunn av den estimerte funksjonen kan 

beregne den andelen av kostnadene som skyldes kjøttproduksjon, og 

så beregne dekningsbidrag i melkeproduksjonen der inntekter og 

variable kostnader knyttet til kjøttproduksjonen er justert til et normert 

nivå. Det er foretatt to estimeringer, den ene med utgangspunkt i data 

fra driftsgranskningene, den andre med utgangspunkt i data fra 

Effektivitetskontrollen. De to estimeringene gir en svært lik 

kostnadsfunksjon for variable kostnader knyttet til kjøttproduksjon. 
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Dekningsbidragsbegrepet brukt i Effektivitetskontrollen Side I 

1 Innledning og problemstilling 

1.1 Bakgrunn 

I møte med NML 29.1 .96 ble Utredningskontoret bedt om å utvikle et 

prosjekt for å se nærmere på effektivitetskontrollen. 

Effektivitetskontrollen er en frivillig tjeneste Norske Meierier tilbyr 

alle kumelkeleverandører. Formålet med effektivitetskontrollen er å gi 

medlemmer i kukontrollen et tilbud om driftsgreinanalyse på 

dekningsbidragsnivå i kombinert melk- og kjøttproduksjon. I 

effektivitetskontrollen kombineres resultater fra kukontrollen, data fra 

leverandørdatabanken, regnskapsopplysninger og egne 

tilleggsopplysninger slik at bonden kan få et betydelig mer nyansert 

bilde av økonomien i melkeproduksjonen enn utregning av et rent 

dekningsbidrag. Et poeng i effektivitetskontrollen er også at bonden 

får tilsendt gjennomsnittsresultater fra andre deltagere i ordningen slik 

at han kan sammenligne eget dekningsbidrag med andres. 

Effektivitetskontrollen har pågått siden 1971 og i dag er ca. 5000 bruk 

eller knapt 25 prosent av deltagerne i kukontrollen medlemmer. 

1.2 Problemstilling og målsetninger med 
arbeidet 

Hovedmålsetningen med arbeidet er å evaluere effektivitetskontrollen 

slik denne utføres i dag. En slik evaluering kunne ha ulike vinklinger 

siden det er flere grupper som vil være interessert i informasjon om 

økonomien på det enkelte gårdsbruk og som derfor har interesse av 
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Dekningsbidragsbegrepet brukt i Effektivitetskontrollen Side 2 

tall fra effektivitetskontrollen. I utgangspunktet er imidlertid 

effektivitetskontrollen et tilbud til produsentene, og vår evaluering vil 

derfor bygge på vurderinger rundt hvilket økonomisk utbytte 

medlemmene i effektivitetskontrollen har av medlemskapet. Vi vil ta 

utgangspunkt i at minst følgende to kriterier må være oppfylt for at 

effektivitetskontrollen kan være et godt hjelpemiddel for 

melkeprodusentene: For det første må dekningsbidrag være en 

hensiktsmessig og relevant indikator på lønnsomhet hos bonden. For 

det andre må bonden være i stand til å gjøre seg bruk av den 

informasjon som oppnås gjennom medlemskap i 

effektivitetskontrollen. 

Effektivitetskontrollen gir detaljert kunnskap om størrelsen på og 

sammensetningen av dekningsbidraget. For den enkelte bonde er 

imidlertid et godt dekningsbidrag bare interessant i den grad høyt 

dekningsbidrag også fører til høy total lønnsomhet på gården. 

Effektivitetskontrollen forutsetter altså at det er en sammenheng 

mellom dekningsbidrag og hvor stor bondens fortjeneste er. 

Helt skjematisk kan et gårdsregnskap settes opp slik: 

driftsinntekter 
+ overføringer 

variable kostnader 
= dekningsbidrag 

avskrivninger 
faste kostnader 
driftsoverskudd 

Sammenhengen mellom dekningsbidrag og driftsoverskudd er ikke 

entydig og vil dessuten variere systematisk mellom ulike typer bruk. 

LU-rapport 211996 



Dekningsbidragsbegrepet brukt i Effektivitetskontrollen Side 3 

Grunnen til dette ligger for det første i overføringene som ikke er like 

store pr måleenhet (melkeliter) mellom bruk med ulik størrelse eller 

ulik geografisk plassering. Videre er det i jordbruket stordriftsfordeler 

i de faste kostnadene som gjør at store bruk har lavere faste kostnader 

pr måleenhet (liter melk) enn små bruk. Store bruk kan altså ha lavere 

dekningsbidrag enn små bruk og likevel komme ut med samme 

driftsoverskudd. 

Driftsoverskuddet er den godtgjørelse familien får for eget arbeid samt 

egen og lånefinansiert kapital. Enda større enn de stordriftsfordelene 

som ligger i de faste kostnadene er stordriftsfordelene i arbeidsinnsats 

i melkeproduksjonen. For bondens vederlag til egen og familiens 

arbeidsinnsats er derfor størrelsen på produksjonen avgjørende for om 

et dekningsbidrag er stort eller lite. 

Vår første problemstilling er da: Er det en entydig sammenheng 

mellom størrelsen på dekningsbidraget og størrelsen på 

driftsoverskuddet og familiens arbeidsfortjeneste? For å undersøke 

dette nærmere vil vi foreta en kvantitativ analyse av data fra 

driftsgranskningene der det blir sett nærmere på empirisk 

sammenheng mellom ulike resultatmål. 

Selv om det ikke er en entydig sammenheng mellom resultatene på 

dekningsbidragsnivå og totalresultatet på gården, vil kunnskap om 

forholdet mellom inntekter og variable kostnader likevel være 

betydningsfullt for bonden som indikator på effektivitet i 

produksjonen. For at dekningsbidraget skal fungere som en god 

indikator på effektiviteten i produksjonen er det imidlertid viktig at 

enheten dekningsbidraget måles i faktisk gir et godt bilde av 

økonomien og av de ulike komponentenes bidrag til denne. Utfra data 

fra effektivitetskontrollen og kukontrollen vil vi se nærmere på 
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Dekningsbidragsbegrepet brukt i Effektivitetskontrollen 

hvordan ulike fysiske faktorer i produksjonen påvirker ulike 

dekningsbidragsbegrep. 

Side 4 

Et neste kriterium for at effektivitetskontrollen skal være et godt 

hjelpemiddel for den enkelte bonde er at bonden må klare å 

nyttiggjøre seg de opplysninger som skaffes til veie gjennom 

deltagelse i effektivitetskontrollen. Det fins ulike måter å måle i 

hvilken grad produsentene profiterer på medlemskap. Siden deltagelse 

i effektivitetskontrollen har en kostnad for produsenten både i form av 

en medlemsavgift og i form av arbeid i forbindelse med innsamling av 

data, kan man anta at de produsenter som er medlemmer, eventuelt de 

som er medlemmer lenger enn en periode, føler at de har utbytte av 

medlemskapet. En måte å måle nytteverdien på kan da simpelthen 

være å se på utbredelsen av deltagelse. En slik metode gir imidlertid 

lite nyanserte svar, metoden forutsetter dessuten at alle produsenter på 

forhånd vet om metoden og hvilket utbytte man kan ha av den. En mer 

grundig undersøkelse krever at man intervjuer deltagerne om deres 

utbytte av medlemskapet. Forutsetningen for at denne typen 

undersøkelse skal gi relevant informasjon er da at bonden har oversikt 

over hvordan situasjonen hadde vært uten deltagelse i 

effektivitetskontrollen. En tredje måte er å sammenligne data over 

dekningsbidrag mellom medlemmer og ikke-medlemmer av 

effektivitetskontrollen, eller mellom perioder for den enkelte medlem. 

Hvis effektivitetskontrollen har nytteverdi som 

økonomistyringsverktøy bør da dekningsbidragene hos medlemmer 

være systematisk høyere enn hos ikke-medlemmer, eventuelt at 

dekningsbidraget for den enkelte bonde bør bedres over tid. 

Vår evaluering av i hvilken grad bonden nyttiggjør seg informasjonen 

som skaffes til veie gjennom effektivitetskontrollen, vil i vårt arbeide 

foretas gjennom den sist skisserte metoden. Ved hjelp av datasett fra 
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Dekningsbidragsbegrepet brukt i Effektivitetskontrollen Side 5 

effektivitetskontrollen og NILFs driftsgranskninger, vil vi forsøke å 

måle nytteverdien av medlemskap ved å sammenholde data over 

dekningsbidrag mellom medlemmer og ikke-medlemmer. I tillegg vil 

vi også presentere en spørreundersøkelse blant medlemmene av 

effektivitetskontrollen. Resultatene fra disse evalueringene vil 

foreligge i delrapport 2. 

Vi skal altså dele målsetningen inn i tre problemstillinger: For det 

første hvorvidt det er en sammenheng mellom dekningsbidrag i 

melkeproduksjonen og fortjenesten bonden har på innsatsfaktorene 

arbeid og kapital, for det andre; hvordan de ulike fysiske forholdene 

ved produksjonen bidrar til de ulike dekningsbidragsbegrepene, og for 

det tredje: Hvorvidt medlemskap i effektivitetskontrollen fører til 

høyere dekningsbidrag enn hva melkeprodusenter som ikke er medlem 

i effektivitetskontrollen oppnår. Alle problemstillingene vil bli 

undersøkt nærmere gjennom kvantitative analyser av data fra 

effektivitetskontrollen, kukontrollen og fra NILFs driftsgranskninger. 
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Dekningsbidragsbegrepet brukt i Effektivitetskontrollen Side 6 

2 Mål og midler i Effektivitetskontrollen 

Effektivitetskontrollen som aktivitet har som mål å gi medlemmene i 

kukontrollen et tilbud om driftsgreinanalyse på dekningsbidragsnivå i 

kombinert melk og kjøttproduksjon." (NML, 1995). I tillegg anses det 

også som viktig å samle data i et felles register slik at tallmaterialet 

blir tilgjengeliggjort for hele fellesskapet i meierisektoren. Derfor er 

formen på Effektivitetskontrollen blitt som den er i stedet for en 

løsning basert på lokale registre som på en like god måte kunne løse 

målsettingen om å være et hjelpeverktøy ovenfor den enkelte 

produsent (Walland, pers.medd.). 

Disse målsettingene for arbeidet i effektivitetskontrollen gir føringene 

for den kommende diskusjonen omkring dekningsbidragsbegrepet. 

Dekningsbidrag er den sentrale størrelsen i materialet fra 

effektivitetskontrollen, og vi vil belyse egnetheten til dette målet som 

et middel for måloppfyllelse i effektivitetskontrollens arbeid. 

Diskusjonen vil bygge på en generell gjennomgang av begrepet, 

tidligere arbeider som tar opp sammenhengen mellom dekningsbidrag 

og andre resultatmål, og egen bearbeiding av tallmateriale hentet fra 

Driftsgranskningene. 

2.1 Begrepet dekningsbidrag 

Dekningsbidragsbegrepet er et nøkkeltall som er mye brukt ved 

økonomisk planlegging og analyse i landbruket. Dette gjelder ikke 

bare for norske forhold, også internasjonalt er bruk av dekningsbidrag 

i denne sammenheng nærmest enerådende (Romarheim m.fl., 1993). 

På grunn av den helt sentrale stillingen bruken av dekningsbidrag har 

som resultat-/effektivitetsmål generelt og i Effektivitetskontrollens 
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Dekningsbidragsbegrepet brukt i Effektivitetskontrollen Side 7 

arbeid spesielt, vil vi i kapittel 2.1.1 gå nærmere inn på faktisk innhold 

i begrepet og derav begrensninger for bruken av det. 

2.1.1 Dekningsbidrag (DB) som overordnet mål 

DB er definert som produksjonsinntekter minus variable kostnader. 

Dekningsbidraget viser altså hva som blir igjen til vederlag til arbeid, 

faste kostnader og kapital. Vi kan av den helt enkle definisjonen se at 

dekningsbidrag er et lett tilgjengelig begrep både i en 

tolkningssammenheng og for fremskaffing av underlagsdata til 

kalkyler og analyser. Håndterbarhet og tolkbarhet er også to sentrale 

positive egenskaper ved dekningsbidragsmålet. Imidlertid avdekker 

den enkle definisjonen også noen helt sentrale mangler ved DB som 

resultatmål. 

Som et mål for økonomisk resultat ser vi at DB ikke favner alle 

sentrale størrelser. Inntektssiden er begrenset til produksjonsinntekter, 

det vil si inntekter som er proporsjonale i forhold til produksjonen. 

Inntekter som ikke er proporsjonale med produksjonen blir holdt 

utenom, noe som generer systematiske feil i inntektsberegningene. På 

inntektssiden har den politiske utviklingen gått i retning av stadig mer 

såkalte produksjonsuavhengige tilskudd på bekostning av pristilskudd. 

Eksempler på slike tilskudd er årsverkstilskudd i husdyrproduksjonen 

og arealtilskudd. Siden disse ikke er direkte proporsjonale med 

produksjonsvolumet men bare avhengig av at det foregår produksjon, 

vil en stadig større del av totalinntektene i landbruket falle utenfor 

dekningsbidragsbegrepet. 

Også på kostnadssiden er DB begrenset til å omfatte kostnader som er 

proporsjonale med produksjonen. Dette kan også gi særdeles skjeve 

inntrykk av faktisk lønnsomhet for ulike produksjoner og 

produksjonssystemer. For eksempel gir ulik grad av mekanisering 
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tildels store forskjeller i faste kostnader knyttet til en produksjon. En 

økning i faste kostnader, for eksempel i form av investering i faste 

driftsmidler, kan faktisk tenkes å øke dekningsbidraget i forhold til en 

alternativ produksjonsform med lavere faste kostnader. Økonomiske 

vurderinger basert på DB vil da kunne systematisk undervurdere 

totalresultatene fra bruk med mindre mekanisering. Graden av 

mekanisering har vært generelt økende i jordbruket, i 

resultatsammenheng er det derfor en svært viktig kostnadspost som er 

borte fra beregningene. Helt analogt med dette vil lønnsomhet i 

forhold til arbeidsinnsats være vanskelig å diskutere ut fra et mål som 

ikke skiller mellom ulike grader av arbeidsintensitet. 

En ensidig fokusering på dekningsbidrag vil heller ikke avdekke 

eventuelle stordriftsfordeler. Dette fordi stordriftsfordelene i all 

vesentlighet oppstår for faste kostnader og arbeidsforbruk, mens de 

variable kostnadene stort sett er skalauavhengige. 

Det anføres også som en ulempe ved kalkyler og analyser basert på 

DB at oppsettet avviker fra de brukte budsjettoppstillingene, og at 

sammenligninger mellom forventet og oppnådd resultat derfor blir 

vanskeliggjort (Romarheim m.fl " 1993). 

2.1.2 Dekningsbidrag per ulike måleenheter 
I 2.1.1 la vi vekt på å problematisere DB på et generelt grunnlag. Vi 

skal her se på betydningen av hvilken enhet dekningsbidraget måles i. 

Selv sammenligninger av nært beslektede måleenheter kan 

vanskeliggjøre reelle sammenligninger. Dette er avhengig av hvilken 

sammenheng det er mellom måleenhet og de faktorene som gir 

forskjeller i dekningsbidrag. Vi vil gjennomføre to regneeksempler for 

å vise dette nærmere. I disse eksemplene vil vi bruke DB per liter og 
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DB per kuenhet som mål, og forskjellene i DB vil i det ene tilfellet 

være generert av produsert mengde og i det andre tilfellet være 

generert av prisforskjeller på grunn av kvalitet. 

Tabell 1. Forskjell i DB på grunn av ytelse 
Bruk I Bruk Il 

Ytelse 5.000 liter 6.000 liter 
Pris per liter 3 kr per liter 3 kr per liter 

Side 9 

Variable kost 2 kr/I * 5000 = 10000 kr 2 kr/I * 6000 = 12000 kr 
DB per årsku 15000 - 10000 = 5000 kr 18000 - 12000 = 6000 kr 
DB per liter 3kr-2kr=lkr 3kr - 2kr=lkr 

Av tabellen over ser vi at bruk Il klarer å få mer ytelse per årsku enn 

bruk I. Dette er forutsatt skjer uten at de gjennomsnittlige variable 

kostnadene per liter endres. På grunn av den økte ytelsen er da DB 

forventet å være høyere for bruk Il enn bruk I. Dette er også tilfelle når 

vi ser på DB per årsku, men ikke for DB per liter. DB per liter endres 

ikke fordi inntektsøkningen ene og alene skyldes økt ytelse per årsku. 

Forholdstallet for oppnådd verdi for bruk I dividert på bruk Il viser 

dette. For DB per årsku får vi 5000/6000 = 0,83, mens for DB per liter 

får vi 111 = I. Vi har da at når DB uttrykkes ved en måleenhet som 

også representerer årsaken til forskjell i et mer aggregert DB mål, så 

klarer en ikke å fange opp forskjellene. Forskjellene blir borte på 

grunn av den valgte målemetoden, og dersom en feks sammenligner 

effektiviteten hos ulike gårdbrukere kan en tro at de undersøkte 

enhetene har samme effektivitet til tross for at de realiteten ikke har 

det. 

I tabell 2 under bygger regneeksempelet på en forutsetning om det 

bare er forskjeller i oppnådd pris per melkeliter som utgjør forskjellen 

mellom de to enhetene. 
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Tabell 2. Forskjell i DB på grunn av kvalitetstillegg 
Bruk I Bruk Il 

Ytelse 6.000 liter 6.000 liter 
Pris per liter 3 kr per liter 3, 5 kr per liter 
Variable kost 2 kril * 6000 = 12000 kr 2 kril * 6000 = 12000 kr 
DB per årsku 18000 - 12000 = 6000 kr 21000 - 12000 = 9000 kr 
DB per liter 3kr-2kr=lkr 3,5 kr - 2 kr= 1,5 kr 

Regner vi på det samme forholdstallet som i regneeksempelet over 

finner vi at for både DB per årsku og DB per liter blir forholdet 0,67. I 

dette tilfellet er det altså likegyldig om vi vurderer effektiviteten i 

driften ut fra det ene eller andre målet. Her vil bruk I, ut fra en 

dekningsbidragsbasert vurdering, bli vurdert som det minst effektive 

gårdsbruket uansett. 

Resonnementene over viser viktigheten av å identifisere hvor 

eventuelle forskjeller i produksjonsavhengige inntekts- og 

utgiftsposter befinner seg før en bestemmer seg for en måleenhet. Det 

kan ofte være nødvendig med flere måleenheter for å få et mest mulig 

nyansert bilde av situasjonen en skal vurdere. 

2.1.3 Dekningsbidrag og problemet med kombinerte 
produksjoner 

Det sentrale problemet i dette underkapittelet henger i stor grad 

sammen med foregående kapittel. I effektivitetskontrollen, som 

fokuserer på effektiviteten hos melkeprodusenter, er DB per liter melk 

valgt som den sentrale måleenheten. Ut fra målsettingen er det et 

naturlig valg, det som imidlertid kan skape problemer er at det i 

forbindelse med melkeproduksjon også finner sted en kjøttproduksjon. 

Kjøttproduksjonen baseres på en av tre hovedstrategier: 
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1) Utrangerte melkekyr går til slakt, men overskuddskalver selges som 

spekalv, 2) Kjøttproduksjonen baseres på utrangerte kyr og fremffirete 

overskuddskalver og 3) I tillegg til å basere kjøttproduksjonen bare på 

egen besetning kjøpes ekstra spekalver inn for fremforing. 

Hvilken av disse tre strategiene den enkelte gårdbruker velger kan få 
til dels stor betydning for det økonomiske resultatet, men skal det tas 

hensyn til denne posten i DB beregningene per melkeliter? 

Så lenge formålet i effektivitetskontrollen er å vurdere effektiviteten i 

melkeproduksjonen på det enkelte gårdsbruk blir svaret at 

kjøttproduksjonen ikke burde inn i beregningene. Dette skyldes at økt 

kjøttproduksjon gir et positivt bidrag til resultatet for de som har 

mulighet til å drive slik tilleggsproduksjon uten at det nødvendigvis 

har noe med hvordan de faktisk driver i melkeproduksjonen. 

Mulighetene for å ha kjøttproduksjon som tilleggsproduksjon er mer 

avhengig av ledig bygningsmasse og arealer. Dersom 

kjøttproduksjonen inngår i effektivitetsmålet DB per melkeliter 

introduserer en da en systematisk feilkilde som gjør at de 

gårdsbrukene som har bruk for all båsplass og arealer i sin 

melkeproduksjon blir feilaktig vurdert som mindre effektive. Så lenge 

det ikke finnes metoder for å utjevne ulikheter på grunn av ulikt 

innslag av kjøttproduksjon vil derfor kvantitative sammenligninger bli 

fulgt opp av mer kvalitative vurderinger. En delkonklusjon her blir at 

sammenligninger basert på DB per melkeliter må brukes med 

varsomhet, og ikke uten grundig kjennskap til tallmaterialet som 

ligger bak. 

Mot problematiseringen i avsnittet over kan det hevdes at 

Effektivitetskontrollen stort sett fokuserer på å være et verktøy for den 

enkelte bonde slik at han kan vurdere utviklingen på sin egen enhet. 
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Da vil sammenligningene være basert på sammenligninger med 

tidligere års resultater og forutsatt at det ikke skjer store 

driftsomlegginger på gården kan det dette gi verdifull informasjon til 

bonden. En viktig del av Effektivitetskontrollen arbeide er imidlertid 

sammenligninger mellom ulike gårdsbruk både lokalt gjennom 

etablering av sammenligningsgrupper, og sentralt i form av 

publikasjoner fra Effektivitetskontrollen. 

Hvotfor så ikke bare ta ut kjøttinntektene fra beregningene? Som 

inntektspost er kjøttinntektene spesifisert og representerer ikke noe 

problem i så måte. Innslaget av kjøttproduksjon slår imidlertid også ut 

i de variable kostnadene. Dersom en ønsker å se bort fra 

kjøttinntektene må detfor også de variable kostnadene justeres. 

Utgiftene forbundet med kjøttproduksjon kan imidlertid ikke så lett 

spesifiseres, dels fordi det blir et tungvint registreringsarbeid og dels 

fordi ikke alle forhold lar seg registrere. F.eks hvor mye av de variable 

kostnadene per årsku skyldes kjøttinntekten den gir som utrangert 

melkeku og hvor mye skyldes melkeinntektene den gir over årene i 

produksjon? Senere i dette arbeidet vil vi prøve å estimere noen 

sammenhenger mellom melkeinntekter og kjøttinntekter på den ene 

siden og variable kostnader på den andre. Dette for å komme rundt 

problemet med at direkte registreringer ikke er mulig. 

Et problem som er tildels sammenlignbart med problemet med 

tilleggsproduksjoner er hvorvidt ulike tilskuddsordninger skal være 

med i beregningene. Distriktstilskuddet på melk er til enhver tid en del 

av inntektsgrunnlaget og direkte proporsjonalt med produsert mengde, 

men sier ingen ting om effektivitet i produksjonen. Snarere tvert i mot, 

ordningen med distriktstilskudd er etablert for å kompensere for 

geografiske driftsulemper i produksjonen. Undersøkelser viser 

imidlertid at slike støtteordninger snarere over- eller 
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underkompenserer enn akkurat utlikner eventuelle forskjeller i 

driftsforhold, og sammenligninger av dekningsbidrag inkludert 

distriktstilskudd på tvers av støttesoner vil derfor kunne medfører 

systematiske feil i vurderingene. 

2.2 Dekningsbidrag og andre resultatmål 

Vi har i de foregående kapitlene, på et teoretisk grunnlag, kommet 

med motforestillinger mot DB som resultatmål. I dette kapitlet vil vi 

ha en empirisk inngang til problemstillingen og vil undersøke 

sammenhengen mellom DB og andre resultatmål. Vi vil bygge på en 

artikkel av Harald Giæver (Giæver, 1996), og egen bearbeiding av tall 

fra Driftsgranskningene. 

2.2.1 Tidligere studie 

I sitt arbeide beregner Harald Giæver (Giæver, 1996) totalt 

dekningsbidrag for enkeltbruk som : 

Produksjonsinntekter 

Tilskudd (bortsett fra distriktstilskudd for melk og kjøtt) 

Variable kostnader 

Totalt dekningsbidrag 

Dette dekningsbidraget blir så brukt til å forklare ulike resultatmål 

som driftsoverskudd, lønnsevne, nettoinntekt og brutto likvid resultat. 

Datamaterialet som beregningene bygger på er gjennomsnittstall for 

tre-års perioden 1989-1991, og er hentet fra Driftsgranskningene. I 

arbeidet ble datasettet så delt inn i tre undergrupper for å vurdere 

eventuelle geografiske forskjeller: Lavkostområdet, Vestlandet og 
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Nord-Norge. Noen fullstendige funksjonsformer blir ikke fremlagt i 

artikkelen, men parameterestimatene blir presentert i tabellform etter 

geografisk inndeling, resultatmål og om det er tatt hensyn til 

produksjonsomfang eller ikke. 

Resultatene i denne artikkelen viser en klar positiv sammenheng 

mellom økt dekningsbidrag og endringer i de andre resultatmålene. 

For hver krone økning i DB øker de andre resultatmålene i 

størrelsesorden 0,3 - 1,4 kroner, avhengig av geografisk lokalisering, 

resultatmål og om det er tatt hensyn til varierende produksjonsomfang. 

I gjennomsnitt viser beregningene at når produksjonsomfanget kan 

variere, gir en krones økning i DB 0,49 kroner økning i de andre 

resultatmålene, mens for konstante produksjonsomfang blir 

gjennomsnittet 0, 76 kroner i økning. 

Det er altså klare tegn på at høye dekningsbidrag genererer høyere 

totalresultat, men en ser også at DB ikke forklarer hele bildet. En 

undersøkelse av samvariasjonen mellom DB og faste kostnader gir en 

partiell korrelasjonskoeffisient i størrelsesorden 0,26. De faste 

kostnadene er altså i gjennomsnitt høyere på bruk med høyt 

dekningsbidrag. Giæver forklarer dette delvis ut fra at: 

"Bruk med lav kraftforprosent sparer variable kostnader til kjøp av 

kreftfor og får derfor høyere dekningsbidrag, men de må produsere 

mer gr ovf or og får de1for høyere kostnader til maskiner, drivstoff, 

jord og kanskje forlager. Disse kostnadene blir regnet som ''faste 

kostnader"". 

Konklusjonen i artikkelen er at ut fra resonnementene overfor, så er 

totalt DB for gårdsbruket et nyttig hjelpemiddel som forteller mye om 

økonomien på bruket. 
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2.2.2 Egen bearbeiding av tall fra 
Driftsgranskningene 1994 

I dette kapittelet vil vi vurdere sammenhengen mellom DB på ulike 

nivåer, eksempelvis total DB for bruket og DB per liter melk, og 

resultatstørrelser som Driftsoverskudd og familiens arbeidsfortjeneste. 

I "Driftsgranskninger i jord- og skogbruk Regnskapsresultater 1994" 

(NILF, 1995) er disse resultatstørrelsene definert som: 

Produksjonsinntekter 

Variable kostnader 

= Dekningsbidrag (DB) 

Faste kostnader, ekskl. avskrivninger 

Resultat før avskrivninger 

Avskrivninger 

= Driftsoverskudd 

Rentekrav på kapital bundet i jordbruket1 

= Familiens arbeidsfortjeneste 

Tallmaterialet beregningene bygger på er hentet fra driftsformene 

"Ensidig melkeproduksjon på ku" og "Melk og storfeslakt", på 

tilsammen 460 gårdsbruk. På grunn av uklare kriterier for å skille 

mellom de to gruppene blir de slått sammen til en gruppe i våre 

beregninger. 

DESKRIPTIVT OM DATA 

For å få en oversikt over dataene er det i tabellen under satt opp en del 

sentrale gjennomsnittsstørrelser for de ulike landsdelene. De 

størrelsene som er tatt med er gjennomsnittlig jordbruksareal, 

gjennomsnittlig antall årskyr, gjennomsnittlige totale variable 

kostnader, gjennomsnittlig dekningsbidrag per liter melk (beregnet ut 

1 Rentekravet for 1994 er satt til åtte prosent av bokført kapital i jordbruket 
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fra inntekter fra både melk og kjøtt, og inklusive distriktstilskudd), 

gjennomsnittlig total produksjons DB (DB/liter multiplisert med 

produksjonsvolum), gjennomsnittlig driftsresultat og gjennomsnittlig 

vederlag til familiens arbeidsinnsats. Alle tall er, som nevnt, hentet fra 

"Driftsgranskninger i jord- og skogbruk Regnskapsresultater 1994" 

(NILF, 1995). 

Tabell 3. Ulike geografisk fordelte gjennomsnittsstørrelser 
Jordbr Ars- Var. DB/liter Prod. Driftsres Frun. 
areal kyr kost. DB i 1000 arb.fortj 

i 1000 i 1000 i 1000 

Østlandet 184 12,9 198 2,97 224 212 131 
Agder og 153 13,4 180 2,77 223 215 133 
Rogaland 
Vestlandet 130 11 ,6 168 2,81 190 178 102 
Trøndelag 185 13,8 206 2,96 234 225 151 
N-Norge 199 12,9 213 3,48 268 240 166 

For alle 173 12,9 195 3,01 228 215 137 

Uten å gå for mye i detalj ser vi at de ulike geografiske 

gjennomsnittstørrelsene klumper seg sammen rundt 

gjennomsnittsverdien pluss minus 10 prosent. Unntaket fra denne 

betraktningen er stort sett Vestlandet. Vi ser at gjennomsnittsstørrelsen 

for gårdsbrukene, både for areal og årskyr, er lavest på Vestlandet, og 

dette bildet holder seg for alle variable hvor altså Vestlandet ligger 

tildels markert lavere enn alle andre landsdeler. Når det gjelder de 

økonomiske størrelsene som dekningsbidrag, driftsresultat og 

familiens arbeidsvederlag, ser vi at Nord-Norge har høyest 

gjennomsnittsverdier. Dette skyldes at distriktstillegg til melk og kjøtt 

er inkludert. Dersom vi ikke hadde inkludert distriktstilskuddene i 

variablene ville bildet sett annerledes ut. 

Sammenhengene som er antydet i tabellen over er heller ikke helt rett 

frem. Vi har f.eks . tidligere vært inne på vanskelighetene med å 

postere ulike variable kostnader i forhold til ulike produksjoner på 
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gården. Kolonnen for variable kostnader i tabellen over representerer 

detfor de totale variable kostnadene på gårdsbruket. Dersom det er 

større innslag av andre produksjoner på gården vil dette slå ut i økte 

variable kostnader i tabellen over, men det vil ikke finnes en motpost 

på inntektssiden. Måten vi har forsøkt å begrense dette problemet på er 

å bruke de to valgte produksjonsgruppene fra Driftsgranskningene. 

For å klassifiseres i disse gruppene må alternative sideproduksjoner 

være marginale og detfor av minimal betydning både på inntekts- og 

kostnadssiden i regnskapet. Sammenhengen mellom variable 

kostnader og ulike produksjoner er imidlertid noe vi vil komme 

tilbake til senere. 

PARTIELLE KORRELASJONSKOEFFISISENTER 

Vi har valgt å bygge videre på de sammenhenger som er tatt opp i den 

tidligere nevnte artikkelen til Giæver (Giæver, 1996). Til forskjell fra 

hans arbeide vil vi imidlertid bruke DB/liter som enhet og ikke et 

totalt dekningsbidrag for gårdsbruket. Videre har vi at siden vi 

forventer en sammenheng mellom DB og resultatmålene, bør det også 

være en sammenheng mellom DB og de ulike delkomponentene til 

resultatmålene. Innledningsvis vil vi detfor se på de partielle 

korrelasjonskoeffisientene mellom DB/liter på den ene side og 

produksjonsinntekter, totale variable kostnader og totale faste 

kostnader og avskrivninger på den andre. Alle disse sammenhengene 

vil bli korrigert for betydningen av volum, det vil si levert 

melkemengde. 

I tabell 4 under er de ovenfor nevnte sammenhenger satt opp. 

Produksjonsinntekter er summen av melke- og kjøttinntekter med og 

uten distriktstilskudd fordelt på de to første kolonnene. Variable 

kostnader er totale variable kostnader, og det samme gjelder for posten 

faste kostnader+ avskrivninger. 
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Tabell 4. Partielle korrelasjonskoeffisienter, korrigert for 
betydningen av levert melkemengde 

Prod. Prod.int. Variable Faste kostn. 
inntekter inkl. kostnader og 

distr. tilsk avskrivinger 
Østlandet DB/liter 0,55*** - -0,23 * 0,24** 

DB/l, - 0,65*** -0,12* 0,32*** 
distriktstilsk 

Agder og DB/liter 0,43 ** - -0,42** -0,07 i.s. 

Rogaland DB/l, - 0,49*** -0,26* 0,05 i.s. 

distriktstilsk 
Vestlandet DB/liter 0,71 *** - -0, 16 i.s. 0,32** 

DB/l, - 0,75*** -0,10 i.s. 0,36** 
distriktstilsk 

Trøndelag DB/liter 0,65*** - -0,02 i.s. 0,35*** 
DB/I, - 0,74*** 0,07 i.s. 0,42*** 
distriktstilsk 

Nord-Norge DB/liter 0,58*** - -0,47*** 0,29** 
DB/I, - 0,59*** -0,29** 0,32** 
distriktstilsk 

I tabellen har vi ikke beregnet de partielle korrelasjonene mellom DB/l 

eksklusive distriktstilskudd vs. produksjonsinntekter inklusive 

distriktstilskudd og vise versa. Vi har ikke beregnet slike 

sammenhenger fordi det her er geografisk baserte regelstyrte 

mekanismer som bestemmer forholdet mellom målene eksklusive og 

inklusive distriktstillegget. 

Av koeffisientene i tabellen finner vi støtte for at gode dekningsbidrag 

gjerne henger sammen med både høyere inntekter og lavere variable 

kostnader. For alle de geografiske områdene finner vi positive 

sammenhenger mellom inntekter og DB/l med tre stjerners 

signifikansnivå (99,9%). Vi finner også signifikante negative 

sammenhenger mellom variable kostnader og DB/l for områdene: 

Østlandet, Agder og Rogaland og Nord-Norge. For Vestlandet og 

Trøndelag er imidlertid sammenhengen mellom DB/l og variable 
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kostnader ikke signifikante på 95 % nivå, og derfor regnet som 

ikke-signifikante. Ut fra tabellen ser det likevel ut som at den 

forventede sammenhengen mellom DB/I på den ene siden og 

produksjonsinntekter og variable kostnader på den andre siden 

eksisterer. 

Side 19 

Når det gjelder samvariasjonen mellom faste kostnader+ 

avskrivninger og DB inngår denne som nevnt ikke i 

dekningsbidragsberegningene. Vi har på grunnlag av Giævers artikkel 

(Giæver, 1996) likevel en forventning om en positiv sammenheng, og 

tallene fra driftsgranskningene støtter opp om dette. For alle 

geografiske områder bortsett fra Agder og Rogaland finner vi positive 

sammenhenger på to og' tre stjerners signifikansnivå. I Agder og 

Rogaland finner vi derimot ingen signifikant sammenheng. Dette kan 

skyldes at innslaget av annen virksomhet som generer faste kostnader 

og dermed et høyere avskrivingsgrunnlag i gjennomsnitt er høyere her 

enn i resten av landet. 

Totalt sett må likevel gjennomgangen av de partielle 

korrelasjonskoeffisientene tas til inntekt for at regresjonsuttrykk hvor 

et overordnet resultatmål, eks driftsresultat, kan ses på som avhengig 

av DB/liter og produksjonens volum (uttrykt i form av levert 

melkemengde) . 

ULIKE KJØRINGER 

Vi har i dette arbeidet valgt å bruke DB/I som utgangspunkt. Dette 

samsvarer også med hva som er det sentrale målet i 

Effektivitetskontrollen. Den funksjonsformen vi vil arbeide utfra blir 

da: 
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Resultatmål= K + B 1 x DB/I+ B 2 x Levert mengde melk+ ei 

Hvor K =et konstantledd, Bi= parameterestimatet for virkning av 

DB/L på resultatmålet, B2 = parameterestimatet for virkning av levert 

melkemengde på resultatmålet og ei er et normalfordelt restledd med 

en forventningsverdi lik 0. 

De tidligere gjennomførte beregningene av de partielle korrelasjonene 

tydet på at det var tildels store geografiske variasjoner i de ulike 

sammenhengene, og vi har derfor valgt å videreføre den geografiske 

inndelingen også i disse regresjonskjøringene. For å muliggjøre mer 

direkte sammenligninger av resultatene i dette arbeidet og tidligere 

arbeider vil vi imidlertid først gjennomføre en beregning for hele 

landet hvor vi bruker total produksjon DB (DB/I inklusive 

<listrikstilskudd multiplisert med total volum levert melk) som 

forklaringsvariabel. For denne beregningen kan vi ikke ta med levert 

melkemengde som egen variabel fordi total DB og levert 

melkemengde er korrelert med hverandre i for stor grad, 

korrelasjonskoeffisient= 0,85. 

Sammenhengene vi fikk når vi uttrykte driftsresultat og familiens 

arbeidsfortjeneste som et resultat av total produksjon DB ble som 

følgende: 

Driftsresultat= 80887*** + 0,59*** x total DB 

R2 = 0,51, og modellen er signifikant på tre stjerners nivå 

Familiensarbeidsvederlag = 57406*** + 0,35*** x total DB 

R2 = 0,20, og modellen er signifikant på tre stjerners nivå 
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Fra uttrykkene over ser vi at DB forklarer mye bedre driftsresultatet 

enn familiens arbeidsvederlag, og at parameterestimatet i 

driftsresultatsammenheng er i samme størrelsesorden som hva Giæver 

(Giæver, 1996) har funnet. Ut fra beregningene ovenfor har vi at en 

forbedring på en krone i total DB er forventet å gi 0,59 kroners 

forbedring i driftsresultatet. 

Grunnen til at familiens arbeidsvederlag forklares så mye dårligere, 

skyldes for en stor del at vederlaget til kapital bundet i jordbruket er 

en estimert størrelse ut fra bokført kapital og et gitt rentenivå, jfr. 

tidligere beskrivelse. Så lenge vederlaget til kapitalen er den størrelsen 

som utgjør forskjellen mellom driftsresultatet og familiens 

arbeidsvederlag, blir også koblingen mellom oppnådd DB og 

familiens arbeidsvederlag svakere enn koblingen DB og driftsresultat. 

I de senere regresjonsuttrykk har vi derfor ikke tatt med familiens 

arbeidsvederlag som resultatmål, men baserer oss utelukkende på 

driftsresultatet som overordnet resultatmål. 

Regresjonsuttrykkene er av den formen som ble skissert på foregående 

side og vi presenter nå bare resultatene av beregningene i tabell 5 og 6 

under. Tabell 5 gjengir resultatene eksklusive distriktstilskudd og 

tabell 6 er inklusive distrikstilskudd. 

Tabell 5. Parameterestimater eksklusive distriktstilskudd 
R2 Modell Konstantledd B1, DB/I B2, levert 

justert sign. mengde 
Østlandet 0,62 *** -58209,3** 60202,9*** 1,56*** 
Agder og 0,54 *** -71965,3 is. 74471,5*** 1,33*** 
Rogaland 
Vestlandet 0,55 *** -5101,6 is. 32278,1 *** 1,67*** 
Trøndelag 0,24 *** 17548,8 is. 40415,8*** 1,28*** 
Nord-Norge 0,45 *** 51818,8is. 12046,0 is. 2,12*** 
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Tabellen over viser at det er tildels store forskjeller i forklaringsevne 

mellom de geografiske områdene for den begrensede linære modellen 

vi tar utgangspunkt i. For Østlandet har vi en relativ høy 

forklaringsevne, mens for Trøndelag er forklaringsevnen helt klart 

dårligst. Det er også forskjeller i parameterestimatene og om de er 

signifikante eller ikke. Disse geografiske forskjellene er imidlertid 

som forventet siden bakgrunnen for tilskuddsordningene som ikke 

inngår i DB begrepet er utjevning av geografiske produksjonsulemper. 

Videre kan det også tenkes geografiske forskjeller i faste kostnader på 

grunn av naturgitte forhold og geografiske forskjeller i betydningene 

av andre inntekter. 

Tabell 6. Parameterestimater inklusive distrikstilskudd 
R2 Modell Konstantledd B1, DB/l B2, levert 

justert sign. mengde 
Østlandet 0,61 *** -68011 ,6** 50839,9*** 1,72*** 
Agder og 0,52 *** -103129,4* 71022,7*** 1,57*** 
Rogaland 
Vestlandet 0,54 *** -13950,2 is. 28821 ,2*** 1,69*** 
Trøndelag 0,22 *** 29541,6is 31132,6*** 1,30*** 
Nord-Norge 0,46 *** 6860,4 is. 21940,1 * 2,05*** 

Av tabellen over ser vi at modellens forklaringsgrad ikke endres i 

nevneverdig grad når distriktstilskudd for melk og kjøtt er inkludert i 

DB-beregningene. Parameterestimatene blir imidlertid noe annerledes, 

og med unntak for Nord-Norge styrkes betydningen av levert volum 

på bekostning av DB/I som forklaringsvariabel. Dette skyldes at 

<listrikstilskuddet er et noenlunde konstant beløp som legges til 

inntektssiden i DB beregningene. Dermed reduseres variansen i 

forklaringsvariabelen DB/I, noe som igjen reduserer variabelens 

relative forklaringsevne i modellen. Økt pris per liter til konstant 

kostnad fører også til at volum får større betydning enn tilfellet er ved 

lavere pris. 
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2.3 Kapitteloppsummering 

Med utgangspunkt i hva som er de erklærte målsettingene for arbeidet 

i Effektivitetskontrollen har vi i dette kapittelet drøftet og belyst ulike 

sider ved dekningsbidrag som begrep, som mål på effektivitet og som 

mål på økonomisk resultat. Resonnementene er fundert både på 

teoretisk og empirisk grunnlag. På denne bakgrunn kan vi derfor 

antyde noen konklusjoner om dekningsbidrag som størrelse bør ha en 

så sentral plass som den har i Effektivitetkontrollens arbeide i dag. 

Vurdert ut fra at det er det enkelte medlems effektivitetsutvikling over 

tid som er det primære siktemålet, vil vi vurdere 

dekningsbidragbegrepet som et relativt godt nøkkeltall. Anvendelsen 

av dette målet må imidlertid også bygge på god kjennskap til det 

underliggende tallmaterialet, og en må være klar over de 

forutsetninger og begrensninger som er tilknyttet målet. De 

begrensninger en må ta hensyn til er i første rekke bruk av 

tallmaterialet til sentrale sammenligninger, og vurdering av 

økonomisk resultat ut fra DB tall. Klarer en å lage gode 

referansegrupper bør imidlertid også dette kunne la seg gjennomføre. 

Det som fremstår som det store problemet for DB som et 

effektivitetsmål er hvilke inntekts- og kostnadselementer som kommer 

med i beregningene. Vi har sett på denne problemstillingen knyttet til 

virkningen av ulike produksjonsuavhengige støtteformer og 

betydningen av kombinert produksjon. Dette er noe vi også vil komme 

tilbake til i senere kapitler. 
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3 Resultatene fra effektivitetskontrollen 

3.1 Deskriptivt om effektivitetskontrollen 

Datasettet fra effektivitetskontrollen består av tilsammen 4016 

observasjoner over dekningsbidrag i melkeproduksjonen fra 1994. 

V ed siden av opplysninger over dekningsbidrag inneholder datasettet 

spesifiserte kostnads- og inntektsposter, opplysninger over en del 

sentrale priser og satser for overføringer, samt opplysninger om 

besetningsstørrelse, avdråttsnivå og geografisk plassering. Vi skal 

begynne dette kapitlet med å se nærmere på enkelte resultater fra 

effektivitetskontrollen. 

Dekningsbidrag er i utgangspunktet ingen fast definert størrelse, og 

hvordan den enkelte bonde scorer vil avhenge av om vi definerer 

tilskuddene inn eller ut av dekningsbidraget, samt hvilken enhet vi 

studerer dekningsbidraget på, jamfør kapittel 2. I 

effektivitetskontrollens publiseringer legges som tidligere nevnt 

hovedvekten på dekningsbidrag uten tilskudd pr liter melk. Ford el en 

med å holde alle tillegg utenfor er at dataene da blir sammenlignbare 

mellom distrikter og mellom produsenter med ulikt antall årskyr. På 

den annen side kan det anføres at en rekke av tilskuddene har sin 

berettigelse nettopp i å utjevne antatte produksjonsulemper. 

Spredningen i materialet varierer lite etter som hvilket mål man bruker 

på dekningsbidraget. I tabell 7 har vi sett på hvor.dan kvartilene 

(verdien på den observasjonen som har henholdsvis 25, 50 og 75 

prosent av observasjonene under seg) avviker i prosent fra 

gjennomsnittet for tre mål på dekningsbidrag: Dekningsbidrag pr liter 

uten andre tilskudd enn distriktstilskudd, dekningsbidrag pr årsku uten 
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andre tilskudd enn distriktstilskudd og dekningsbidrag pr årsku med 

alle tilskudd. 

Tabell 7. Kvartilenes dekningsbidrag i prosent av gjennomsnittet 
for variabelen. 

dekningsbidrag dekningsbidrag dekningsbidrag 
uten tilskudd uten tilskudd med tilskudd 
pr liter pr årsku pr årsku 

25 prosent 87,8 86 88,6 
50 prosent 100 99,6 99,1 
75 prosent 112 114 111 

Fra tabellen ser vi at variasjonen mellom de 50 prosent midterste 

observasjonene ligger rundt+/- 11 til 14 prosent av gjennomsnittet i 

variabelen. Vi ser også at medregning av andre tilskudd enn 

distriktstilskuddene reduserer variasjonen i dekningsbidraget med ca. 

3 prosent. Tilskuddene ser altså ut til å ha en utjevnende effekt på 

dekningsbidragene. 

Den geografiske variasjonen i dekningsbidragene ser ut til å være 

relativt liten. I figur 1 har vi vist dekningsbidrag pr liter melk uten 

tilskudd og størrelsen på distriktstilskuddet fordelt på fylker. 
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Figur 1. Dekningsbidrag pr liter melk uten tilskudd og størrelsen 
på distriktstilskuddet fordelt på fylker 

Figuren viser at uten distriktstilskudd er dekningsbidragene pr liter 

melk betydelig lavere i Finnmark enn i resten av landet mens Østfold 

har høyeste gjennomsnittlige dekningsbidrag. Etter at 

distriktstilskuddene innføres jevnes dekningsbidragene ut. 

Heller ikke om vi ser på dekningsbidragene etter forskjeller i struktur 

finner vi systematiske forskjeller i størrelsen dekningsbidrag pr årsku 

uten direkte (men med distrikts-) tilskudd. Utformingen av de direkte 

tilskuddene gjør imidlertid at vi får en klar reduksjon av 

dekningsbidraget med økende antall årskyr. Dette er illustrert i figur 2, 
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der vi ser at en svak økning i dekningsbidrag pr årsku uten tilskudd 

mer enn oppveies av avkortingen i tilskudd ved økende ant~ll årskyr. 

30000 

10000 

undera 6-12 . 

antall årskyr 

o.e<30 

1111.11 Als""1<slctilsl 
area/tilskudd 

• dekningstxcteg uten 

dreide IHskudd 

Figur 2. Dekningsbidrag pr årsku inkl distriktstilskudd men uten 
andre tilskudd og størrelsen på årsverks-, drifts- og 
arealtilskudd Etter antall årskyr. 

3.2 Hva genererer et godt dekningsbidrag? 

I 3. 1 så vi at størrelsen på dekningsbidragene bare i liten grad lar seg 

forklare utfra geografisk plassering og bruksstørrelse. I dette kapitlet 

skal vi derfor gå nærmere inn på sammenhengene mellom resultater 

fra kukontrollen og størrelsen på dekningsbidragene. Datasettet vi skal 

bruke består av alle deltagere i effektivitetskontrollen i 1994, 

tilsammen 4016 observasjoner. Til dette datasettet har vi koblet data 

fra kukontrollen. Kukontrollen er en frivillig produsenttjeneste som 

skal gi bonden bedre oversikt over de produksjonstekniske sidene ved 

melkeproduksjonen. Medlemskap i effektivitetskontrollen betinger 
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medlemskap i kukontrollen, siden effektivitetskontrollen delvis henter 

opplysninger som er innsamlet i kukontrollen. Vi har dermed et 

datasett på i overkant av 4000 observasjoner med variable over 

økonomiske og pro;dukajonsmessige forhold knyttet til det enkelt ,,,\ 
gårdsbruk · · 

Effektivitetskontrollens hovedstørrelse er basert på betraktninger rundt 

variabelen dekningsbidrag pr melkeliter på bruksnivå. Når vi skal 

undersøke hvilke fysiske størrelser som genererer denne variabelen 

støter vi på flere problemer. 

Det første problemet skyldes kvoteproduksjon og betydningen av 

produksjonsuavhengig støtte. Kvotestørrelsen er en effektiv skranke 

for alle melkeprodusenter, prisen som oppnås for produksjon av melk 

utover kvota er så lav at det uansett ikke lønner seg å produsere 

utenfor denne. Produksjon innenfor kvota kan imidlertid foretas etter 

to hovedstrategier: Man kan ha færrest mulig kyr med høyest mulig 

avdrått, eller flest mulig kyr gitt at man holder seg innenfor kvota. 

Den første strategien tilsvarer en mest mulig effektiv 

melkeproduksjon, i den andre strategien legges mer vekt på økt 

grunlag for dyretilskudd og produksjon av kalver. Valget mellom høy 

eller lav avdrått kompliseres ytterligere av en annen skranke: Den 

enkelte bondes arealgrunnlag og båsplass for oppfilring av slakt. Utfra 

dette kan man tenke seg at bønder med godt arealgrunnlag og god 

fjøsplass vil velge et driftsopplegg med en lavere avdrått, der 

kjøttinntekter og dyretilskudd står for en relativt større andel av 

inntektene enn hos bønder med lite plass til oppfilring av slakt. I våre 

data har vi imidlertid ikke opplysninger om størrelsen på denne 

skranken. Mens inntekter og kostnader i forbindelse med 

kjøttproduksjonen inngår i uttrykket for dekningsbidrag, inngår ikke 

årsverkstillegget. Når vi vurderer størrelsen på dekningsbidraget 
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undervurderer vi derfor systematisk inntektene jo lavere kvote pr 

årsku bonden har (gjelder inntil avkorting på 2 årsverk) . Bønder som 

har god tilgang på grovffirareal og fjøsplass og derfor velger et 

driftsopplegg med lavere avdrått, vil dermed feilaktig kunne framstå 

som dårlig tilpasset i forhold til bønder som satser p,å høy avdrått. 

Når vi skal se på sammenhenger mellom fysisk~ ogøkonomiske 

variable støter vi på et problem som skyldes at vi opererer med 

observasjoner av gjennomsnittsresultater fra det enkelte gårdsbruket i 

effektivitetskontrollen. Hver av våre observasjoner er gjort på 

bruksnivå og er et gjennomsnitt av de enkelte melkekyr på bruket. Vi 

behandler altså hver observasjon som om observasjonen hadde 0 

varianse, mens vi i virkeligheten ikke vet hvor stor variansen på det 

enkelte gårdsbruk er. Ved estimering av sammenhenger mellom ulike 

produksjonstekniske størrelser kan vi da støte på metodeproblemer. I 

endel tilfeller har vi derfor måttet avstå fra nærmere utforsking av 

smmenhenger mellom fysiske og økonomiske faktorer. 

3.2.1 De ulike økonomiske komponentene i 
dekningsbidraget 

Dekningsbidraget kan oppsplittes i fire ulike komponenter. Utfylt med 

gjennomsnittstall for hele utvalget er dekningsbidraget pr årsku slik 

sammensatt: 

+ 

+ 

melkeinntekter 

inntekter fra slakt eller salg av livdyr 

variable kostnader 

statusendring av livdyr 

dekningsbidrag uten tilskudd 
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Inntektene fra leveranser av melk er helt klart den viktigste 

enkeltposten når vi skal forklare størrelsen på dekningsbidraget, mens 

statusendringer i livdyrbesetningen nesten ikke betyr noe. Når vi skal 

identifisere hvilke egenskaper som best beskriver hvordan 

dekningsbidraget dannes, er vi imidlertid like interessert i variablenes 

variasjon som av deres størrelse. 

I tabell 8 har vi vist variansen i de tre viktigste komponentene av 

dekningsbidraget: Melkeinntekter, inntekter fra salg av livdyr/slakt og 

variable kostnader. Variansen er vist ved å oppgi hvor mange prosent 

den observasjonen som har henholdsvis 25 prosent og 75 prosent av 

observasjonene under seg avviker fra gjennomsnittet for variabelen. 

Vi ser da at variansen innad i melkeinntektene er svært liten mellom 

de ulike produsentene. De 50 prosent midterste observasjonene har 

melkeinntekter som varierer fra 90,5 til 108 prosent av 

gjennomsnittlig melkeinntekt for hele utvalget. Det er altså relativt 

små forskjeller i hvor stor melkeinntekt pr årsku medlemmene i EK 

oppnår. En konsekvens av dette er at inntekter fra melk er lite egnet 

som forklaring på hvorfor vi finner de variasjoner i dekningsbidrag 

datasettet viser at det er mellom ulike produsenter. 

Tabell 8. Variasjon i de viktigste postene i dekningsbidraget. 
Faktiske tall og prosent av gjennomsnittetfor variabeleh 
for 1. og 3. kvartil. 

nederste 25% øverste 25% 
melkeinntekter 18905 (90,5%) 22611 (108%) 
inntekter salg av livdyr/slakt 7344 (74%) 12068 (122%) 
variable kostnader 11719 (85%) 15363 (112%) 

Den største variansen innenfor de postene som inngår i 

dekningsbidraget finner vi i inntektene fra livdyr og slakt. Tabell 8 

viser at de 50 prosent midterste dekningsbidragene har inntekter fra 
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livdyr og slakt som varierer fra 74 til 122 prosent av gjennomsnittet 

for variabelen. Variansen her er altså betydelig større enn variansen i 

både melkeinntekter og i de variable kostnadene. 

En undersøkelse av hvordan de fire faktorene i 
'" 

dekningsbidragsbegrepet påvirker dannelsen av dekningsbidraget, 

viser at den klart viktigste posten skyldes innte~ter · fra livdyr og slakt. 

Det meste av den variasjonen vi finner i dekningsbidragene skyldes 

altså at de ulike melkeprodusentene har ulik inntekt fra salg av slakt 

og livdyr. Videre finner vi at den relative betydningen av 

melkeinntekter og variable kostnader er omtrent like stor, mens 

statusendringer i livdyrbesetningen er den faktoren som forklarer 

minst av den variasjonen vi finner. 

3.2.2 Hvilke fysiske variable kan forklare 
dekningsbidraget? 

' 

Størrelsen på melkeinntektene er bestemt utfra hvilken mengde man 

produserer og hvilken pris man oppnår på melka. Produsert 

melkemengde er i stor grad gitt av størrelsen på kvota; produksjon 

utover denne betales så lavt at produksjonen gir tap. For at den enkelte 

bonde skal oppnå best mulig pris på melka, er det derfor viktig å 

tilpasse produksjonen til kvota. Datasettet viser at medlemmene i 

effektivitetskontrollen i stor grad tilpasser seg størrelsen på 

melkekvota: Bare 2 prosent av medlemmene i effektivitetskontrollen 

produserer mindre melk enn kvotestørrelsen. 25 prosent produserer 

under 500 kg melk for mye, og bare 4,2 prosent produserer over 1500 

kg melk over kvotestørrelsen. Bøndene kan også påvirke melkeprisen 

gjennom å utnytte prissvingningene i de enkelte meieriselskapene, 

altså drive sesongmessig produksjonstilpasning. Vi har ingen data for 
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hvordan den enkelte klarer å utnytte disse prissvingningene. Som 

erstatning vil vi bruke data for hvilken melkepris bonden oppnår på 

leveranser innenfor kvota på bruket. Denne variabelen måler da både 

hvor god bonden er til å foreta sesongmessig produksjonstilpasning og 

variasjon i utbetalingspris mellom de ulike meieriselskapene. Prisen 

på melka påvirkes også av hvilken kvalitet bonden oppnår. Kvaliteten 

måles blant annet i de to variablene proteinprosent og celletall. Disse 

variablene kommer dermed også inn som forklaringsvariable i forhold 

til hvilken pris bonden oppnår på melka. 

Ved siden av inntekter fra melkeproduksjonen har melkeprodusentene 

også inntekter fra salg av slakt og livdyr. Kjøtt/livdyrproduksjonen på 

den enkelte gård kan foretas etter tre strategier, bonden kan enten 

velge å ffire opp de kalvene som fødes på gården, han kan kjøpe til 

flere kalver, eller han kan selge kalvene og ikke ha noen (betydelig) 

kjøttproduksjon. Uansett strategi vil det lønne seg å få flest mulig 

kalver ut av de melkekyrne som er i produksjon. Antall kalvinger i 

besetningen og gjennomsnittlig antall måneder mellom kalvingene er 

derfor sentrale variabler for å forklare inntektene fra salg av 

livdyr/slakt. Et alternativ til å bruke disse variablene kan være å bruke 

variabelen beregnet kjøttproduksjon pr årsku. Størrelsen på inntektene 

fra livdyr/slakt avhenger også av om man velger å fOre opp kalvene 

selv eller selge småkalver. OppfOring avspeiles selvfølgelig i økte 

variable kostnader, det virker imidlertid som om det er mer økonomi i 

å fOre opp kalver selv enn å selge småkalver. Det er derfor grunn til å 

tro at de som velger å selge kalvene gjør dette på grunn av 

kapasitetsproblemer enten i form av for liten grovrortilgang eller i 

form av for liten båsplass. Variablene antall dekar pr årsku og 

beiteprosent bør derfor kunne være med å forklare den variasjonen vi 

ser i inntektene fra salg av livdyr/slakt. Vi har ingen variabel over 

båskapasitet i fjøset. 
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I 3 .2 nevnte vi at man utfra økonomisk teori kan tenkte seg at rasjonell 

tilpasning ikke nødvendigvis må innebære at bonden maksimerer 

avdråtten pr årsku; utfra hensynet til produksjon av kalver og støtte pr 

årsku kan man tenke seg at bonden ønsker å ha lav kvote pr årsku. 

Vårt datamateriale gir ingen støtte til denne hypotesen. I figur 3 er alle 

deltagerne i effektivitetskontrollen delt inn i fire like store grupper 

etter kvotestørrelse pr årsku. Vi ser at gjennomsnittlig inntekt fra 

livdyr og slakt øker med økende kvote pr årsku. De bønder som har 

den største avdrått pr årsku har altså også de største inntektene pr 

årsku fra salg av livdyr og slakt. 
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Figur 3. Konfidensinteravall over størrelse på inntekter fra salg 
av livdyr/slakt pr årsku. Etter størrelse på kvote pr årsku 

De variable kostnadene i dekningsbidraget skriver seg delvis fra 

kostnader i forbindelse med oppfilring av slaktefe og delvis fra 

kostnader i forbindelse med melkeproduksjonen. Datamaterialet 

skiller ikke mellom disse kostnadene. 
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I gjennomsnitt utgjør kraftrorkostnadene 61 prosent av de variable 

kostnadene. Samtidig er utgifter til innkjøp av kraftror den 

kostnadsposten som viser den største variasjonen mellom de ulike 

gårdsbrukene. Årsaken til denne variasjonen er sammensatte. 

Datamaterialet viser at det er noe geografisk variasjon i 

kraftrorprisene. Samtidig viser dataene at det er en helt ubetydelig 

men positiv sammenheng mellom kraftrorpris og kraftrorprosent. Økt 

pris på kraftror fører altså ikke til substituering mellom kraftror og 

grovror, faktisk er antall grovrorenheter pr årsku mindre jo høyere 

kraftrorprisen er. Grunnen til dette ligger trolig i mer 

produksjonstekniske sammenhenger; de områdene som har høyest 

kraftrorpris er også de områdene som har dårligst grovrortilgang. 

Sentrale størrelser for å forklare kraftrorkostnadene blir dermed 

kraftrorpris og variable over grovrortilgangen. 

Over viste vi at det er en positiv sammenheng mellom inntekter pr 

årsku fra salg av livdyr/slakt og avdrått målt ved størrelsen på kvote pr 

årsku. Dataene viser samtidig at det er klar sammenheng mellom 

størrelsen på avdråtten og kraftrorkostnadene: Økt avdrått oppnås altså 

bl.a. gjennom økt bruk av kraftror. Sammenhengen er vist i tabell 9: 

Tabell 9. Kraftforkostnad pr årsku etter størrelsen på avdråtten 
avdrått pr kraftfOrkostnad gj.sn kraftfOrkost pr/I 
årsku pr årsku melkeliter 

under 6002 liter 7.254 kroner 1,32 kroner/liter 

fra 6003 - 6506 I. 7. 970 kroner 1,27 kroner/liter 

fra 6507 - 7011 I. 8.524 kroner 1,26 kroner/liter 

over 7012 liter 9.366 kroner 1,25 kroner/liter 

Den økte avdråtten har også sammenheng med de variable kostnadene 

gjennom økte dyrlegekostnader ved økende avdrått pr årsku, 
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forskjellen mellom høyeste og laveste fjerdedel av avdråtten er 

imidlertid ikke på mer enn gjennomsnittlig ca. 170 kroner. Vi finner 

ingen tegn til at høy avdrått reduserer kvaliteten på melka målt ved 

celletall og proteinprosent; tvert imot viser dataene at 

proteinprosentene øker signifikant mellom de fire avdråttsgruppene. 

Dette er som forventet utfra at bedre energidekning både gir bedre 

ytelse og bedre proteinprosent. 

3.3 Regresjonskjøringer på dekningsbidragene 

Vi har nå sett på hvordan enkelte av variablene fra kukontrollen kan 

ventes å influere på dekningsbidragsstørrelsene. I dette avsnittet skal 

vi ved hjelp av regresjonskjøringer teste om variablene har signifikant 

betydning for deknigsbidraget, og i tilfellet hvor viktige variablene er. 

Igjen støter vi på problemet med hvilken enhet vi skal velge å måle 

dekningsidraget ved. Vi har to konkurrerende enheter, dekningsbidrag 

pr liter melk eller dekningsbidrag pr årsku. De ulike variablene vil 

innvirke noe forskjellig avhengig av hvilken enhet vi velger, jamfør 

diskusjonen i kapittel 2.1.2. 

3.3.1 Regresjonsmodell for dekningsbidrag pr årsku 

I tabell 10 har vi vist resultatet av regresjonskjøring på variabelen 

dekningsbidrag pr årsverk inkludert distriktstillegg, men uten andre 

tillegg. Vi har brukt 12 forklaringsvariable, disse står listet opp øverst 

i utskriften. 

Størrelsen på R-square forteller hvor mye av total variasjon i 

dekningsbidragene vår modell kan forklare. I vår modell er R2 på 68 

prosent, en del av variasjonen i dekningsbidragene kan vi altså ikke 
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forklare ut fra dataene i effektivitets- og kukontrollen. Når vi ikke får 
en høyere forklaringsstyrke på modellen, tyder dette på at 
effektivitets- og kukontrollen enten mangler viktige produksjonsdata, 
eller at endel av variasjonen i de oppnådde dekningsbidragene skyldes 
forhold som ikke så lett lar seg kvantifisere. 

Tabell 10. Modell 1: Regresjonsmodell for dekningsbidrag pr årsku 

Equati on Number Dependent Variable.. DB_U_TI L dbidr ag u tilsk m di str.t 

Va r iable (s) 1 " KJ PROD beregna kjøttprodu/årsku 
TAPLAVP tap på l avpri smelk kr/liter 
ANTSYKD antal l sykdommer pr å r sku 
ALD_F KLV alder ved første kalving 

2 .. 
3 .. 
4 •• 
5 .. 
6 •. 
7.. 
8 .. 

9" 
10" 
11" 
12" 

DIFF_RS differanse kra f tf6rbruk regns kap og faktisk 
O_MJ_PRI oppnådd melkepris innen kvote 
LIVD_ST_ statusendring livdyr 
OVERPROD overprod pr å r sku, avdrått- meier i lev 
KR_ F_lO O fe kraft f 6r pr 100 kg mål eme l k 
KR_F_ PRI gjennomsni . kraftforpri s 
GR_AVL_ D FE gr ovforavl i ng pr dekar 
AVDR_ avdrått kg mel k/årsku 

Multi ple R , 82734 Ana l ys i s of Variance 
R Square , 68449 
Adj usted R Square , 68345 
Standard Er ro r 2097 , 57304 

------------------ Variabl es in the 

Variable B SE B 

ALD_FKLV - 86,093785 13 , 720995 
ANTSYKD -4 19, 22 81 76 44,205497 
LIVD_ST_ '172670 ' 016497 
DIFF_ RS - 2 , 322723 , 100948 
OVERPROD -3 , 282819 , 096244 
TAPLAVP -1, 91044 7 '1 6380 1 
O_MJ_PRI 5479,016061 162 , 795917 
KR F PR! - 1997 , 249082 152 , 56172 1 
KR_ F_l OO - 203, 730365 7 ' 669359 
AVDR_ 2, 753 406 , 052265 
GR_AVL_D , 647225 , 287091 
KJ_ PROD 26,068 873 ' 6534 63 
(Constant) - 8637 , 038231 882 , 949569 
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DF 
Regress ion 12 

Sum of Squa r es 
34687842753 , 2327 1 
15988 919175 ,181 94 Res i dual 3634 

F - 656 , 99469 Signif F - , 0000 

Equation ------------- -- - - -

Beta T Sig T 

-, 060243 - 6, 275 , 0000 
-, 091144 - 9, 484 , 0000 

,099275 10 , 467 , 0000 
-,219968 - 23 , 009 , 0000 
-, 382583 -34 , 109 , 0000 
- '111351 -11, 663 , 0000 

, 332223 33 , 656 ,0000 
-,132039 -13 , 091 , 0000 
-, 265384 - 26 , 564 , 0000 

,581420 52 , 68 1 ' 0000 
, 023555 2 , 254 , 0242 
'393239 39 , 893 ,0000 

- 9, 782 , 0000 
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Størrelsen på B-koeffisientene, den første kolonnen utenfor 

variabelnavnene, viser hvordan en endring i en av variablene påvirker 

dekningsbidraget pr årsku. Vi ser at fortegnene på variablene er i 

overensstemmelse med hva man kan vente, de variablene som enten 

øker kostnadene (som kraftrorpris og antall sykdommer) eller 

reduserer inntektene (som utsatt første kalving og overproduksjon) er 

negative, mens variable som øker inntektene er positive. Det negative 

fortegnet på variabelen diff_rs skyldes at variabelen er beregnet som 

differanse i brukt - estimert kraftrorbehov. Hvis denne er positiv har 

bonden altså brukt mer kraftror enn det som er planlagt brukt. Dette 

reduserer dekningsbidraget. Av den siste kolonnen utenfor 

variabellista ser vi at alle variablene er svært signifikante. Størrelsen 

på de såkalte beta-koeffisientene viser forklaringsvariabelens relative 

gjennomslagskraft i forhold til de andre forklaringsvariablene, på de 

observerte dekningsbidragene. Det betyr at blant de 

forklaringsvariablene vi har identifisert i vår modell, synes avdrått 

som den viktigste. Oppnådd melkepris innenfor kvote, overproduksjon 

og beregnet kjøttproduksjon er også viktige faktorer når vi skal 

beskrive dekningsbidraget. 

Også størrelsen på de ulike B-koeffisientene virker rimelige. En 

økning på en krone i oppnådd melkepris innenfor kvote slår ut i 

dekningsbidraget med en økning på 5479 kroner, altså litt under hva 

man kunne forvente utfra en gjennomsnittskvote på 6020 liter. Økt 

avdrått øker dekningsbidraget pr årsku med 2, 75 kroner pr kilo eller 

2,86 kroner pr liter. Til sammenligning er gjennomsnittlig 

dekningsbidrag pr levert liter 3, 04 kroner i datasettet. Det at økningen 

i dekningsbidraget ved økt avdrått er mindre enn dekningsbidraget pr 

levert liter, kan delvis forklares av at en del av inntekten fra den økte 

avdråtten er negativ som følge av at noe produksjon skjer utenfor 

kvota. 
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Produksjon utover kvota fører i vår modell til reduksjon i 

dekningsbidraget med 3,28 kroner pr liter, uavhengig av hvordan 

denne melka avsettes. Leveres overskuddsmelka til .meieriet får man 

noe inntekt på denne, likevel reduseres dekningsbidraget med 

ytterligere 1,90 kroner. Grunnen til at reduksjonen i dekningsbidraget 

ved produksjon utover kvota blir større i det tilfellet man leverer 

melka til meieriet, er trolig at overskuddsmelka alternativt kan gis som 

f6r og slik redusere kraftrorbruken til ungdyr. Datasettet viser da også 

en signifikant negativ korrelasjon mellom overproduksjon og · 

kraftforbruk pr 100 kilo målemelk på -0,22. 

En økning på en krone i kraftf6rprisen reduserer dekningsbidraget pr 

årsku med 1. 997 kroner. Dataene viser samtidig at gjennomsnittskua 

spiser 1.807 f6renheter eller 1.922 kilo kraftf6r. Når kostnadene stiger 

mer enn gjennomsnittlig antall kilo skyldes dette, som vi før har vist, 

at antall f6renheter kraftf6r pr årsku faktisk øker med økende 

kraftrorpris. 

Vi klarte ikke å få signifikante verdier på endel variable som vi å 

priori trodde ville gå inn i modellen. I første rekke gjelder dette 

melkekvalitetsvariablene celletall og proteinprosent. Vi har ingen god 

forklaring på hvorfor disse variablene ikke gikk inn. Variable som vi 

trodde var viktige for å forklare inntektene fra salg av livdyr og slakt, 

gikk heller ikke inn i modellen. Dette dreier seg om tall over 

fruktbarhet i besetningen, antall måneder mellom kalving, 

utskiftelsesprosent osv. Vi har i stedet valgt å bruke variabelen 

beregnet kjøttproduksjon pr årsku. I denne modellen ble heller ikke 

antall årskyr på bruket signifikant. Vi finner altså ingen signifikant 

sammenheng mellomstørrelse på dekningsbidrag pr årsku og antall 

årskyr i besetningen. 
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3.3.2 Regresjonsmodell for dekningsbidrag pr melkeliter 

I tabell 11 har vi vist resultatet av regresjonskjøring på dekningsbidrag 

pr melkeliter inkludert distriktstilskudd men uten andre tilskudd. De 

variablene vi har brukt her skiller seg noe fra de variablene vi brukte i 

modellen for dekningsbidrag pr årsku. Dette skyldes at endel variable 

som ikke gikk inn i forrige kjøring nå har blitt signifikante. 

Tabell 11. Modell 2: Regresjonsmodell for dekningsbidrag pr liter 

Dependent Variable .. DB KR L dbidrag pr li ter u t il legg m distri 

Variable(s) 1 .. 

2" 
3 . . 

4 • . 

5 " 
6 .. 

7 " 
8" 
9 . . 

KR_F_lOO 
FS_TALL 
TAPLAVP 
DA_ RSKU 
DIFF_RS 

antall fårenheter kraft f år pr 1 00 kg måleme l k 
indeks over fruktbarhet s t i lstand i besetni ngen 
tap p å lavprismelk, kr/ l iter 

Multiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 

Variable 

AVDR -
ANTSYKD 
ALD_ FKLV 
MND_ M_KL 
FS TALL 
O_MJ_ PRI 
TAP LA VP 
DIFF RS -
KR_F_ PRI 
DA RSKU 
GR_ AVL_D 
KJ_PROD 
KR_ F_ lOO 
LI VD ST -
OVERPROD 

R 

10 . . 
11 .. 
12" 
13 . . 

14" 
15 .. 

AVDR_ 
ALD_FKLV 
KJ_PROD 
ANTSYKD 
0 MJ_PRI 
MND M KL 
KR F PRI 
GR_AVL_D 
LIVD ST 
OVERPROD 

, 75262 
, 56643 

da grovf6r til d i sposisjon pr årsku 
diff. kraftfO r bruk regnsk. og faktis k, kr pr årsku 
avdrått kg melk pr årsku 
alder ved f ø rste kalving 
beregna kjøttprodu pr å r sku 
antall sykdommer i besetn ingen 
oppnådd melkepris i nnen kvote 
måneder mellom ka l vingene 
gjennomsni.kraftforpris 
FE g r ovforavling p r dekar 
statusendring livdyr 
overproduks j on pr årsku , avdrått- meierilev 

Ana l ysis of Va r iance 
DF Swn of Squares 

R Square , 5646 4 Regression 15 662 , 51 4 80 
Er ror , 37371 Residua l 363 1 507 , 10900 

F = 316 , 24907 Signif F , 0000 

Variables in the Equation ------------------

B SE B Beta T Sig T 

- 4 , 58023E- 05 9 , 5134E- 06 - , 063663 - 4 , 814 , 0000 
-, 067643 , 007922 - , 096801 - 8 , 538 , 0000 
-, 016189 '002484 - , 074567 - 6 , 518 , 0000 
-, 022002 ' 006636 -, 038059 - 3,316 ' 0009 

7 , 68388E-04 2 , 4222E - 04 ,036251 3 , 1 72 , 00 1 5 
,956496 , 029166 ,381761 32 , 795 , 0000 

- 3 , 18423E- 04 2 , 9216E- 05 -, 122165 - 10 , 899 , 0000 
- 4 , 07198E-04 l , 8066E- 05 -, 253833 - 22 , 539 , 0000 

- ,350020 '027187 - , 1523 1 6 -1 2 , 875 '0000 
, 007179 , 003337 , 042030 2 , 151 ,03 1 5 

2 , 46521E- 04 B,6476E- 05 '05 9055 2 , 85 1 , 0044 
, 004389 1 , 3341E- 04 , 435794 32 , 898 , 0000 

-, 035707 , 001445 -, 306166 - 24 , 718 , 0000 
3 , 08737E-05 2 , 9438E - 06 ,11 6841 1 0 ,4 88 ' 0000 

- 6 , 81966E- 05 l, 7348E - 05 -, 052315 - 3 , 931 , 0001 
(Constant l 1, 675696 , 181485 9 , 233 ,0000 
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Størrelsen på R-square er for denne modellen på 56 prosent. Vi klarer 

altså å forklare omlag halvparten av den variasjonen vi observerer i 

dekningsbidrag pr liter utfra dataene i effektivitets- .og kukontrollen. 

Igjen har vi altså viktige utelatte variable. 

Fortegnene på variablene i modellen virker igjen rimelige, med et 

unntak: Koeffisienten for avdrått har skiftet fra positiv til negativ: En 

økning i avdråtten på en kilo forårsaker nå en reduksjon i 

dekningsbidraget på en fullstendig marginal verdi: -4,58 ·05
. For en 

årsku med gjennomsnittlig avdrått (5762 kilo), betyr dette at en økning 

i avdråtten med en kilo reduserer dekningsbidraget med 26 øre. I vår 

modell vil det altså for bønder som maksimerer dekningsbidrag pr liter 

paradoksalt nok lønne seg å redusere avdråtten til melkekyrne. 

Grunnen til dette resultatet skyldes at den inntektsøkningen som økt 

avdrått representerer, (såvidt) mer enn oppveies av at antall melkeliter 

dekningsbidraget skal fordeles på har økt. 

Beta-koeffisientene som angir hvor mye av den totale variasjonen den 

enkelte variabel kan forklare, ligner mye på beta-koeffisientene i 

modell 1. Igjen er oppnådd melkepris, kraftrorbruk og kjøttproduksjon 

viktige forklaringsvariable, avdråtten som var så viktig i modell 1 er 

nå imidlertid nesten uten betydning. 

3.4 Deloppsummering 

Modell 1 og 2 forklarer to ulike størrelser, henholdsvis dekningsbidrag 

pr årsku og dekningsbidrag pr melkeliter. Modell 1 har høyere 

forklaringskraft enn modell 2, med utgangspunkt i de dataene vi har 

tilgjengelig klarer vi altså å forklare dekningsbidrag pr årsku bedre 

enn dekningsbidrag pr melkeliter. Regnet utfra gjennomsnittlig avdrått 
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pr årsku, er det ingen betydelige forskjeller i størrelsen på 

koeffisientene i de to modellene. 

Side 41 

Grunnen til at modell 1 har høyere forklaringskraft enn modell 2, er at 

betydningen av avdrått tilsløres når enheten vi ser på er antall 

melkeliter, jamfør regneeksemplet i kapittel 2. I figur 4 og 5 har vi vist 

hvordan de to dekningsbidragsbegrepene varierer med varierende 

avdrått. 

Av figur 4 ser vi at dekningsbidraget pr årsku er signifikant forskjellig 

og høyere jo større avdrått pr årsku bonden har. Når enheten vi ser på 

er dekningsbidrag pr melkeliter forsvinner denne effekten; i figur 5 er 

det ingen signifikant forskjell på de fire avdråttsgruppene. Hvis man 

på bakgrunn av betraktninger rundt dekningsbidrag pr melkeliter 

forsøker å gjøre slutninger om brukets totaløkonomi, kan man altså 

feilaktig få inntrykk av at lønnsomheten i beste fall er uavhengig av 

avdrått, vi ser imidlertid at gjennomsnittlig dekningsbidrag pr 

melkeliter faktisk synker med økende avdrått. De to figurene viser 

dermed hvor viktig det er å være bevisst på hvilken enhet man velger å 

studere dekningsbidrag på. 
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Figur 4. Konfidensintervall over dekningsbidrag pr årsku inkl. 
distriktstilskudd men uten andre tilskudd Fordelt etter 
stø"else på avdrått pr årsku 

I kapittel 3.2 nevnte vi at kvotebegrensningen kan gjøre at bonden 

velger å kjøre lavere avdrått pr ku for å få plass til flere kyr i 

besetningen. En slik strategi ville ha ført til at et lavere dekningsbidrag 

pr årsku ble oppveid av at dekningsbidraget for buskapen økte som 

følge av større besetning. Vi har derfor undersøkt sammenhengen 

mellom det totale dekningsbidraget inkludert alle tillegg for hele 

buskapen og størrelsen på avdrått pr årsku. 
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Figur 5. Konfidensintervall over dekningsbidrag pr melkeliter 
inkl distriktstilskudd men uten andre tilskudd . Fordelt 
etter størrelse på avdrått pr årsku 

I figur 6 har vi sett på forskjeller i besetningsstørrelse avhengig av 

avdrått pr årsku. Vi ser at det er ingen signifikante forskjeller i antall 

årskyr mellom de fire avdråttsgruppene; gjennomsnittlig er likevel 

antall årskyr lavest i de to høyeste avdråttsgruppene. Av figur 7 ser vi 

imidlertid at til tross for at gjennomsnittlig antall årskyr er lavere i de 

to høyeste avdråttsgruppene, er dekningsbidraget for hele besetningen 

inkludert alle tilskudd signifikant økende med økende avdrått. 

Størrelsen på besetningens dekningsbidrag er altså mer avhengig av 

størrelsen på kvota (som jo er større jo høyere avdrått pr årsku når 

antallet årskyr er tilnærmet likt) enn av størrelsen på besetningen. 
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1002 

....rått oe70121. 

Figur 6. Konfidensintervall over antall årskyr fordelt på avdrått 
pr årsku. 

Hvis vi deler inn datamaterialet etter størrelse på kvote og så ser på 

sammenhengen mellom avdrått og totalt dekningsbidrag, blir derfor 

bildet mer sammensatt. Vi finner da ikke en klar sammenheng mellom 

avdrått og totalt dekningsbidrag for hele besetningen. Gruppert i fire 

hovedgrupper etter kvote for bruket (under 62655 liter, fra 62656 til 

76992 liter, fra 76993 til 96565 liter og over 96566 liter) finner vi at 

totalt dekningsbidrag med tilskudd er uavhengig av størrelsen på 

avdråtten for de tre minste gruppene. For den gruppen av bruk som har 

den høyeste kvoten, øker imidlertid det totale dekningsbidraget med 

økende avdrått. 
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Figur 7. Konfidensintervall over dekningsbidrag for hele 
buskapen inkludert alle tilskudd, fordelt på avdrått pr 
årsku. 

For å oppsummere: Når vi ser på størrelsen på dekningsbidrag pr 

årsku, er avdrått en avgjørende forklaringsfaktor for resultatet. 

Betydningen av avdrått tilsløres når vi i stedet ser på størrelsen på 

dekningsbidrag pr melkeliter. Dette skyldes at økt avdrått da trekker i 

to retninger: På den ene siden øker inntekten, på den andre siden øker 

antallet liter den økte inntekten skal utjevnes på. Avdråttens betydning 

er tilsvarende vanskelig å isolere når vi kommer på et mer aggregert 

nivå. Noe av forklaringen på det er å finne i avkortingsreglene for 

tilskuddsordningene. Vi har derfor problemer med å forklare 

sammenhengen mellom avdrått og dekningsbidrag for hele 

besetningen. 
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4 Problemet med kombinert 
produksjon og sammenligninger 

Side 46 

Vi har i tidligere kapitler tatt opp problemstillinger knyttet til målefeil 

i Effektivitetskontrollen. Disse feilene kan enten være knyttet til at en 

ikke måler de effektene en egentlig ville måle eller at det er stor 

variasjon i resultatene når målingene gjennomføres flere ganger. For 

vår del er vi mest interessert i den førstnevnte typen. I 

effektivitetskontrollens arbeid er problemet særlig relatert til innslaget 

av kjøttproduksjon i beregningene. Kjøttproduksjonen genererer 

inntekter som legges til i beregningene av DB/liter levert melk. Det 

påvirker derfor målet for effektiviteten i produksjonen uten at det har 

noe direkte med melkeproduksjonen å gjøre. Vi får da den effekten at 

vi måler noe annet enn hva vi egentlig ville måle, dette blir et problem 

spesielt i sammenligninger mellom ulike gårdsbruk. I dette kapittelet 

er derfor vår hovedhensikt å utvikle en metode for å justere de 

eksisterende sammenligningsgruppene i Effektivitetskontrollen slik at 

forskjellene på grunn av ulike kjøttinntekter får mindre betydning for 

vurdering av det enkelte bruks effektivitet i melkeproduksjonen. 

4.1 Sammenligningsgrupper i 
Effektivitetskontrollen 

I det tallmaterialet det enkelte medlem får fra Effektivitetskontrollen 

inngår også gjennomsnittstall fra en sammenligningsgruppe. For å få 

sammenligningene så reelle som mulige er sammenligningsgruppene 

laget ut fra et hensyn om at utenforliggende faktorer som har 

betydning for resultatene skal være noenlunde like. I dag tas det i 

sammenligningsgruppene hensyn til to forhold; størrelse og 

geografisk beliggenhet. 
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Grupperingene som brukes for gårdsstørrelser er bruksstørrelser 

mindre enn 15 årskyr, mellom 15 og 20 årskyr og mer enn 20 årskyr. 

For den geografiske inndelingen tas det utgangspunkt i 

soneinndelin~en for distriktstilskudd. For enkelte av sonene: A, B, C 

og D, er det også laget undergrupper. Tilsammen blir det 16 grupper 

for geografisk lokalisering. Dersom alle størrelsesgruppene er 

representert i alle de geografiske sonene, har en da ,t'nulighet for 48 

forskjellige sammenligningsgrupper. 

V ed utforming av slike sammenligningsgrupper vil det være en 

avveining mellom tilpasningsmuligheter for det enkelte bruk og 

informasjonsverdi av den enkelte gruppe ved økende antall grupper. 

Med det mener vi at tilpasningsmuligheter og informasjonsverdi er 

positive og nødvendige egenskaper for arbeidet med 

sammenligningsgrupper, men de står i et visst motsetningsforhold ved 

økende antall slike grupper. Foråra sammenligningsgrupper hvor 

hvert enkelt gårdsbruk finner et naturlig sammenligningsgrunnlag, må 

kriteriene for slike grupper nødvendigvis bli mange og kompliserte, 

noe som igjen fører til mange grupper. I sin ytterste konsekvens blir 

effekten at en sammenligner det enkelte bruk med seg selv, og det 

klarer en uten å etablere sammenligningsgrupper. Selv uten å gå så 

langt vil faren for suboptimaliseringer være økende med økende antall 

grupper. 

På denne bakgrunn er det ikke vanskelig å argumentere for at 

geografisk beliggenhet bør inngå som en grupperingsfaktor. For det 

enkelte bruk er beliggenhet av betydning for sentrale målestørrelser, 

samtidig er dette en faktor en ikke kan gjøre noe med. Vanskeligere er 

det å bruke størrelse som et grupperingskriterium. Størrelse i form av 

antall årskyr inngår som en sentral parameter for flere forhold på en 

produksjonsenhet, og i utgangspunktet er det heller ikke noe i veien 
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for å endre på denne størrelsen. Dette vel å merke når en ser bort fra 

kvotebestemmelser og lignende. Ut fra et syn om at disse ligger fast 

og er like lite endringsbare som naturgitte forhold, så virker bruk av 

størrelse som grupperingsvariabel imidlertid i fornuftig. 

Konklusjonen på denne diskusjonen er at vi ikke ønsker å arbeide for 

å øke antallet sammenligningsgrupper, men å frembringe mekanismer 

som gjør sammenligningsgrunnlaget innen de eksisterende gruppene 

bedre. Dette vil vi, som nevnt, gjøre ved justere for ulike kjøttinntekter 

når en sammenligner effektiviteten i melkeproduksjonen. 

4.2 Sammenhengen mellom kjøttinntekter og 
variable kostnader 

I dette kapitlet ønsker vi ut fra tilgjengelige data å vurdere om en kan 

modellere de variable kostnadene for melkeproduksjonsbruk ut fra 

relativt enkle data og funksjonsformer. Modellene bygger på at de 

variable kostandene per definisjon er kostnader som er 

produksjonsavhengige. Ved økende produksjonsinntekter og rasjonell 

tilpasning fra melkeprodusenten vil da de variable kostnadene øke. 

Den enkleste modellen blir da å forklare de variable kostnadene ut fra 

størrelse på brukets melke- og kjøttinntekter. Disse tallstørrelsene er ' 

inklusive distriktstillegg. For datamaterialet fra Effektivitetskontrollen 

er det også mulig å ta med variablene kraftrorpris og kraftrorprosent. 

Det velger vi å gjøre ut fra den helt sentrale betydning 

kraftrorkostnadene har for gårdsbrukets variable kostnader. 
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4.2.1 Empirisk modell basert på 
Driftsgranskningsmaterialet 

Side 49 

Datamaterialet er presentert i tidligere kapitler og vi går ikke mer inn 

på det her. Vår modell er spesifisert på formen: 

Variable kostnader= bo X melkeinntekterbi X kjøttinntekterb2 X ee; 

Dette tilsvarer en Cobb-Douglas produksjonsfunksjon som kan settes 

opp på formen: 

Y - p ,,82 ,,83 11; 
; - 1Ai;A); e 

En slik funksjonsform gir en ikke-linær sammenheng mellom den 

avhengige og de uvhengige variablene. Hvis vi derimot 

logtransformerer uttrykket får vi en modell som er linær i 

parametrene. For vår modell får vi da følgende linære 

regresjonsuttrykk: 

ln(variablekostnader) = b0+b 1 x ln(melkeinntekter) 

+ b2 x in( kjøttinntekter) + e; 

En Cobb-Douglas funksjon er kjennetegnet ved følgende egenskaper: 

a) b1 og bz uttrykker elastisitene for de variable kostnadene med 
hensyn på variablene melkeinntekter og kjøttinntekter. b1 er det 
relative forholdet mellom variable kostnader og melkeinntekter 
når kjøttinntektene holdes kostant, og bz er det relative forholdet 
mellom variable kostnader og kjøttinntekter når melkeinntektene 
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holdes konstant. Disse elastisitetene er forutsatt konstant for alle 
nivåer av innsatsfaktorene. 

b) Summen av b1 + b1 gir informasjon om det er stordriftsfordeler 
eller -ulemper i funksjonen. Dersom summen er 1 er funksjonen 
skalanøytral. Dersom summen er større enn 1 medfører en 
dobling i forklaringsvariablene mer enn en dobling av den 
forklarte variabelen. Dersom summen av b1 + b1 imidlertid er 
mindre enn 1 gjelder det motsatte. 

Det er grunn til å tro at melkeinntekter og kjøttinntekter er korrelert 

med hverandre, og det er derfor kontrollert for slike brudd på 

forutsetningene for bruk av regresjonsuttrykk som metode. Vi har 

brukt de kolinearitets diagnoseverktøyene som er innebygget i SPSS 

versjon 6.1.3 i våre kjøringer som tester, men ingen variable gikk ut av 

uttrykket. Dette gjelder også for regresjonskjøringene på data fra 

Effektivitetskontrollen. For datamaterialet fra Driftsgranskningene ble 

resultatet som følgende : 

ln(variablekostnader) = 1, 15 *** + 0, 57*** x ln(melkeinntekter) 

+ 0, 33 *** x ln(kjøttinntekter) 

R2Qust.) = 0,81 og tre-stjerners modell signifikans 

Normalplot og partielle residualplott tyder heller ikke på 

misspesifisering av modellen. 

I praksis betyr det ovenforstående uttrykket at for datamaterialet fra 

Driftsgranskningene (460 observasjoner) så lar de totale variable 

kostnadene for brukene seg i stor grad forklare ut fra størrelsen på 

melk- og kjøttinntekter inklusive distriktstilskudd. R2 på 0,81 må sies 

å være en god modell . Et annet moment er kvantifiseringen av 

partielle elastisiteter for variable kostnader med hensyn til melk- og 
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kjøttinntekter. En kan se at en relativ økning av melkeinntektene mens 

kjøttinntektene holdes konstant fører til høyere variable kostnader enn 

en tilsvarende relativ økning av kjøttinntektene men hvor 
melkeinntektene ble holdt konstant (0,57 mot 0,33). Jfr. punkt b) om 

egenskapene ved en Cobb-Douglas funksjon, ser en at summen av b 1 

+ b2 er 0,9. Dette tyder på små stordriftsfordeler også for de variable 

kostnadene med hensyn til melk- og kjøttinntekter. Ved en dobling av 

melk- og kjøttinntekter vil altså ikke de variable kostnadene øke like 

mye. 

4.2.2 Empirisk modell basert på data fra 
Effektivitetskontrollen 

For datamaterialet fra Effektivitetskontrollen har vi valgt å presentere 

to modeller. Først en tilsvarende som den basert på data fra 

Driftsgranskningene. Det vil si en modell som bare bygger på 

gårdsbrukets totale melk- og kjøttinntekter inklusive distriktstilskudd 

som forklaringsvariabler. Deretter vil vi, som tidligere nevnt, også ta 

med kraftf6rprosent og -pris i modellen. Begge modellene er av 

samme form og med samme egenskaper som gjennomgått i 

foregående kapittel . 

Den første modellen blir da direkte sammenlignbar med modellen fra 

Driftsgranskningene. Fordi vi har to sammenlignbare modeller basert 

på to uavhengige datasett får vi klare indikasjoner på modellenes 

forklaringsevne ut over det utvalget som ble brukt til å generere 

modellene. Dersom estimatene fra de to modellene sarnrnenlfaller 

tyder det på at modellene har god forklaringskraft for hele 

populasjonen, det vil si alle melkebruk. Den andre modellen oppfatter 

vi som en mer utbygget modell hvor forklaringsevnen er høyere. 

Parameterestimatene fra denne er ikke direkte sammenlignbare med 

estimatene fra de andre modellene, men store avvik tyder på lite 
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robuste modeller. Sammenfallende estimater tyder imidlertid på det 

motsatte. 

Datagrunnlaget er tidligere presentert og vi nevner bare her at det er 

4016 observasjoner som ligger til grunn for regresjonskjøringene. 

For modell I er utttykket og signifikanser som 

følgende: 

ln(variablekostnader) =I , 38 *** + 0, 60 *** x ln(melkeinntekter) 

+ 0, 27 *** x ln(kjøttinntekter) 

R2(just.) = 0,80 og tre-stjerners modell signifikans 

Normalplot og partielle residualplott tyder heller ikke på 

misspesifisering av modellen. 

Tolkningen av estimatene gjøres på samme måte som for forgående 

modell. En ser da at modellen underbygger at vekst i melkeinntektene 

slår kraftigere inn i de variable kostnadene enn en tilsvarende vekst i 

kjøttinntekter. Videre kan en også se at modellen også underbygger en 

påstand om små stordriftsfordeler i de variable kostnadene med 

hensyn på melk- og kjøttinntekter. 

Når det gjelder sammenligningen med modelen basert på materialet 

fra Driftsgranskningene ser vi at modellens forklaringsevne og 

parameterestimater er i samme størrelsesorden. Jfr. ovenforstående 

argumentasjon, så tyder dette på god forklaringsevne for hele 

populasjonen. En videre diskusjon over de marginale forskjellene som 

er i parameterestimatene vil vi ikke gjøre, men vi antar at det i stor 

grad er utvalgsspesifikke forskjeller som er utslagsgivende. 
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For den mer utbygde modell Il er uttrykket og signifikanser som 

følgende: 

Side 53 

ln(var.kost.) = -0, 47 + 0, 60 x ln(melkeinnt.) + 0, 30 x ln(kjøttint.) 

+ 0, 32 x ln(krf _pros.) + 0, 32 x ln(krf_pris) 

R2Qust.) = 0,83 og tre-stjerners modell signifikans 

Normalplot og partielle residualplott tyder heller ikke på 

misspesifisering av modellen. 

Modellen er som forventet den modellen som gir høyest 

forklaringsevne, og en R2 på 0,83 tyder på en svært god tilpasning. 

Igjen er det slik at parameterestimatene viser de partielle elastisitetene 

for de variable kostnadene med hensyn til den enkelte 

forklaringsvariabel. Det vi da kan legge spesielt merke til er at en lik 

relativ endring i kraftrorprosent eller kraftrorpris når de andre 

faktorene holdes konstant vil medføre like store endringer i de variable 

kostnadene. Summen av estimatene blir imidlertid meningsløs i denne 

modellen på grunn av forklaringsvariablenes ulike betydninger (noen 

er inntekter andre er utgifter) . 

Også for denne modellen er imidlertid parameterestimatene for melk

og kjøttinntekter helt i samme størrelsesorden som i de tidligere 

modellene. Altså tyder våre kjøringer at 0,6 for melkeinntekter og 0,3 

for kjøttinntekter er robuste anslag for elastisiteten til variable 

kostnader med hensyn på de nevnte inntektene. 
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4.3 En mulig fremgangsmåte for 
sammenligninger på tvers av ulike 
kjøttinntekter 

Side 54 

Vi har tidligere forklart oppbyggingen av sammenligningsgrupper i 

Effektivitetskontrollen. I dette kapittelet beskriver vi en mulig 

sammenligningsmetode som skal utligne forskjeller i kjøttinntekter. Vi 

ser imidlertid fortsatt for oss at sammenligningene skal skje innenfor 

de nåværende sammenligningsgruppene. 

Vi må også presisere at det å ta bort effekten av ulike kjøttinntekter 

bygger på en forutsetning om at disse inntektsforskjellene skyldes 

forskjeller i arealtilgang og husdyrrom, og ikke forskjeller i 

produksjonseffektivitet. Dersom en imidlertid holder det for en mer 

sannsynlig forutsetning at forskjeller i kjøttinntekter i hovedsak 

skyldes forskjeller i produksjonseffektivitet bør en ikke justere for 

disse forskjellene. Det kan også tenkes tilfeller hvor en tror på 

forutsetningene om at forskjellene i kjøttinntekter er generert av 

forskjeller i arealer og husdyrrom, men at det på tross av dette ikke er 

hensiktsmessig å ta bort betydningen av forskjeller i kjøttinntekt. I de 

kommende avsnittene skisserer vi imidlertid en løsing for å gjøre slike 

justeringer ved sammenligninger mellom gårdsbruk dersom det er 

ønskelig. 

Grunnlaget for å kunne gjøre justeringer for å ta bort effektene av ulik 

kjøttproduksjon finner vi i modellen over, hvor vi modellerte de 

variable kostnadene ut fra noen forklaringsvariable herunder 

kjøttinntekter på gårdsbruket. For ikke å komme utenfor modellens 

gyldighetsområde og å sannsynliggjøre at en beregningsteknisk 

endring i kjøttinntekter kan gjennomføres uten at det berører 

melkeinntektene, kan vi ikke sette kjøttinntektene til null . Det vi 
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derimot kan gjøre er å beregne gjennomsnittlige kjøttinntekter i 

sammenligningsgruppen, for deretter å la disse være utgangspunktet 

for nye DB beregninger. Da må også nye variable kostnader beregnes 

ut dette kjøttinntektsnivået, og på den måten får en beregnet et nytt 

dekningsbidrag for gårdsbruket. 

Dette dekningsbidraget blir da en teoretisk størrelse som er egnet til å 

bruke i sammenligninger mellom bruk for å vurdere effektiviteten i 

melkeproduksjonen opp mot hverandre. De nye dekningsbidragene 

sier ingenting om hva kjøttinntektene burde være og dermed heller 

ikke hva dekningsbidraget burde være. Selve størrelsen på de nye 

dekningsbidragene er altså av mindre betydning, men den innbyrdes 

rangeringen en får ut kan si noe om ulikheter i effektiviteten i 

melkeproduksjonen. 
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