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Forord 

Denne rapporten er den andre 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 rapporten er 

det lagt vekt på å analysere hvilket utbytte melkeprodusentene har av 

deltagelse i Effektivitetskontrollen. 

Arbeidet med denne rapporten har vært utført av I .konsulentene 

Ingerid Gunnerød og Halfdan Blytt ved Landbrukets 

Utredningskontor. 

Prosjektets problemstillinger er utviklet i samarbeid med Norske 

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, desember 1996 

Bjørn Strøm 





Sammendrag 

Denne rapporten er siste rapport av to der vi har tatt for oss 
Effektivitetskontrollen i Norske Meierier. 

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 dekningsbidragstørrelser. Som et ledd 
i Effektivitetskontrollen f'ar også bonden muligheter til å sammenligne 
sine resultater med resultater oppnådd av andre melkeprodusenter. 

I første rapport Dekningsbidragsbegrepet brukt i 
Effektivitetskontrollen konsentrerte vi oss om hovedstørrelsen i 
Effektivitetskontrollen, nemlig dekningsbidrag. Vi så der nærmere på 
styrker og svakheter ved dekningsbidrag som analyseenhet, samt at vi 
med utgangspunkt i to datasett undersøkte sammenhenger mellom 
fysiske resultatvariable fra melkeproduksjonen og de ulike 
resultatvariablene i Effektivitetskontrollen. 

I denne rapporten har vi konsentrert oss mer om å evaluere effekten og 
hensiktsmessigheten av deltagelse i Effektivitetskontrollen. Dette er 
gjort gjennom analyser av to ulike datasett. 

I første del av rapporten ønsket vi å måle den faktiske effekten av 
deltagelse i Effektivitetskontrollen på de ulike resultatvariablene. 
Hypotesen bak dette var at deltagelse i Effektivitetskontrollen gir en så 
god oversikt over økonomien i melkeproduksjonen at etablerte 
deltagere bør ha bedre resultater enn melkeprodusenter som ikke er 
deltagere. Vi nærmet oss denne problemstillingen ved hjelp av et 
datasett over alle deltagere fra og med 1990 til og med 1995. 
Datasettet inneholdt alle resultatvariable for alle deltagere i de seks 
årene. Sammenligningen ble foretatt ved å definere nykommere i 
Effektivitetskontrollen i et gitt år som en referansegruppe for verdier 



hos melkeprodusenter som ikke deltar i Effektivitetskontrollen. 
Gruppen av nykommere ble deretter sammenlignet med 
melkeprodusenter som hadde deltatt i Effektivitetskontrollen i en 
periode på minst tre år. Sammenligningen ble foretatt for en rekke av 
de resultatvariablene som Effektivitetskontrollen gir oversikt over. 

Til tross for signifikant lavere variable kostnader hos deltagerne, ga 
sammenligningen ingen støtte til antagelsen om at deltagerne i 
Effektivitetskontrollen har gjennomgående bedre resultater enn 
melkeprodusenter som ikke deltar. Dette skyldes at deltagerne i 
Effektivitetskontrollen oppnådde lavere melkepris og hadde lavere 
kjøttinntekter enn nykommerne i Effektivitetskontrollen. 

Effektivitetskontrollen har ganske store utsikftninger av deltagere fra 
år til år. Mange melkeprodusenter er dessuten deltagere en stund, har 
en pause og kommer så tilbake som aktive deltagere. Bare i overkant 
av 25 prosent av deltagerne i 1995 hadde vært deltagere i alle årene vi 
så på. 

Vi har sett nærmere på bevegelsene i deltagermassen, og undersøkt 
om det er systematiske forskjeller mellom de melkeprodusenter som 
deltar hvert år og de som velger å gå ut og inn av 
Effektivitetskontrollen. Formålet med denne undersøkelsen var å 
avdekke om Effektivitetskontrollen appellerer mer til enkelte grupper 
enn til andre, eller om enkelte grupper føler de har større utbytte av 
jevnlig deltagelse enn andre. Datamaterialet viser at det er de største 
produsentene som er de mest trofaste deltagerne. Disse deltagerne har 
dessuten lavere variable kostnader enn gruppen av deltagere som går 
ut og inn av Effektivitetskontrollen. Til tross for høyere kostnader ser 
det imidlertid ut til at produsenter som går ut og inn av tjenesten har 
høyere dekningsbidrag enn trofaste deltagere. 

Andre del av rapporten bygger på data fra en spørreundersøkelse blant 
deltagerne i Effektivitetskontrollen. Tilsammen 2200 
melkeprodusenter som var registrert som aktive deltagere i 1995 ble 
kontaktet pr brev og bedt om å delta i en undersøkelse. 1200 
melkeprodusenter returnerte skjemaet. 



Spørreundersøkelsen viste at deltagerne i Effektivitetskontrollen i all 
hovedsak er godt fornøyd med tilbudet. Utbyttet av deltagelse ser ut til 
å være størst i forhold til vurdering av den økonomiske tilstanden i 
driften, mens utbyttet i forhold til planlegging vurderes lavere. Vi har 
også koblet deltagerne i spørreundersøkelsen opp mot dataene fra 
Effektivitetskontrollen. Vi kan dermed vurdere i hvilken grad 
deltagernes subjektive oppfatning av blant annet nytte av deltagelse 
avspeiles i resultatvariablene fra Effektivitetskontrollen. Generelt fant 
vi svært få forskjeller i dataene fra Effektivitetskontrollen mellom de 
ulike svarkategoriene i spørreundersøkelsen. Dette gjaldt også for 
deltagernes subjektive utbytte av deltagelse og de økonomiske 
resltatvariablene fra Effektivitetskotnrollen. Vi fant her ingen 
sammenhenger overhodet. 
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Deltagerutbytte av Effektivitetskontrollen Side 1 

1 Innledning 

Gjennom Effektivitetskontrollen gir Norske Meierier i samarbeid med 
Norges Bondelag i overkant av 5000 melkeprodusenter tilbud om 
driftsgreinanalyse for melkeproduksjon med påsett. Tilbudet baserer 
seg på en kombinasjon av opplysninger fra regnskap, fra 
kunkontrollen og fra leverandørdatabanken i Norske Meierier. På 
bakgrunn av disse opplysningene utarbeides et sett med 
resultatvariable for melkeproduksjonen hos den enkelte deltager. 
Resultatene formidles tilbake til produsenten sammen med ulike tilbud 
om hjelp til analyse og rettledning. 

I denne rapporten skal vi evaluere i hvilken grad 
Effektivitetskontrollen oppfyller sin målsetning om å gi deltagerne et 
redskap som setter brukerne i stand til å forbedre økonomiresultatene i 
melkeproduksjonen. 

En slik evaluering kan foretas ut fra minst to ulike vinklinger. Siden 
Effektivitetskontrollens målsetning er å gi deltagerne oversikt over 
økonomien for at de slik skal kunne forbedre resultatene i driften, har 
vi en enkelt kvantifiserbar suksessindikator. I første del av rapporten 
vil vi derfor med utgangspunkt i data fra Effektivitetskontrollen for 
årene 1990 til og med 1995, teste statistisk om det lar seg vise at 
deltagere i Effektivitetskontrollen har bedre økonomiresultater enn 
melkeprodusenter som ikke er deltagere. I kapittel 2 har vi derfor gått 
systematisk gjennom de ulike resultatvariablene fra 
Effektivitetskontrollen og testet resultater fra melkeprodusenter som 
har deltatt sammenhengende i minst tre år, med melkeprodusenter som 
ikke tidligere har deltatt i ordningen. 

Datamaterialet viser at til tross for at deltagerantallet i 
Effektivitetskontrollen har vært jevnt stigende i de seks årene vi har 
data for, har en stor andel av deltagerne et noe løst forhold til 
deltagelsen. Mange er således registrert som medlem uten at de deltar 
aktivt hvert år, en del produsenter er medlem en stund for så å tre helt 
ut av ordningen, og enkelte nye melkeprodusenter kommer til. I 
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Deltagerutbytte av Effektivitetskontrollen Side 2 

kapittel 2 har vi sett nærmere på bevegelsen i deltagermassen, og 
forsøkt å finne systematiske kjennetegn ved de ulike gruppene. 
Tanken bak denne analysen er å undersøke hvilke grupper av 
melkeprodusenter som synes deltagelse er så verdifullt at de ønsker å 
delta aktivt hvert år, og hvilke som ikke har et slikt behov. En slik 
analyse vil dermed kunne si noe om hvilke grupper av produsenter 
Effektivitetskontrollen appellerer til. 

Mens vi i kapittel 1 og 2 forsøker å utlede informasjon om verdien av 
Effektivitetskontrollen gjennom analyse av objektive data, vil vi i 
kapittel 3 ta utgangspunkt i deltagernes subjektive oppfatning av 
nytten av deltagelse. I forbindelse med denne rapporten ble det foretatt 
en spørreundersøkelse blant deltagerne i Effektivitetskontrollen. 
Tilsammen 2.500 melkeprodusenter som var registrert som deltagere i 
Effektivitetskotnrollen i 1995 ble kontaktet. Av disse returnerte 1200 
spørreskjemaet. Deltagerne i Effektivitetskontrollen ble her stilt ulike 
spørsmål både om nytten av deltagelse, hvordan resultatene fra 
Effektivitetskontrollen ble formidlet og brukt, og om oppfatning av 
hvordan Effektivitetskontrollen burde utvikle seg framover. Data fra 
denne undersøkelsen er gjengitt og analysert i kapittel 3 i rapporten. 

Som tidligere nevnt er Effektivitetskontrollens målsetning å gi 
deltagerne et verktøy for at disse skal kunne forbedre driftsøkonomien 
i melkeproduksjonen. I kapittel 3 beskjeftiget vi oss med deltagernes 
subjektive oppfatning av nytten av deltagelse, samt at vi presenterte 
opplysninger om hvordan Effektivitetskontrollen er i bruk blant 
deltagerne. I kapittel 4 har vi koblet opplysningene fra 
spørreundersøkelsen med dataene fra Effektivitetskontrollen. Denne 
koblingen har gitt oss muligheter til å sjekke om det er samsvar 
mellom deltagernes subjektive oppfatning av nytte av deltagelse og 
Effektivitetskontrollens målsetning. Koblingen har også gjort det 
mulig å se etter hvilke type produsenter som selv synes de har utbytte 
av deltagelse. 
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Deltagerutbytte av Effektivitetskontrollen Side 3 

2 Deltagelse i Effektivitetskontrollen og 
oppnådde resultater 

Formålet med Effektivitetskontrollen er å gi medlemmene bedre 
oversikt over de enkelte regnskapsposter i melkeproduksjonen slik at 
hvert medlem skal kunne bedre økonomien i produksjonen. I dette 
kapitlet skal vi se om vi med utgangspunkt i data fra 
Effektivitetskontrollen i årene fra og med 1990 til og med 1995 kan 
finne statistiske holdepunkter for at melkeprodusenter som er etablerte 
deltagere i Effektivitetskontrollen har bedre økonomiresultater enn 
melkeprodusenter som ikke har vært deltagere. 

2.1 Datasettet 

Fra NML har vi fått tilgang til data over alle melkeprodusenter som 
har vært deltagere i en kortere periode eller i hele perioden fra 1990 til 
1995. Brukene er registrert med data over enkelte sentrale økonomiske 
variable som dekningsbidrag og variable kostnader, samt en del 
fysiske data som antall årskyr og gjennomsnittlig avdrått pr årsku. En 
nærmere beskrivelse av datasettet er gitt i delrapport I: 
Dekningsbidragsbegrepet brukt i Effektivitetskontrollen. Hvert bruk er 
registrert for alle år bruket har vært deltager i Effektivitetskontrollen. 

Tilsammen har datasettet 5619 observasjoner. I de fem årene vi har 
data fra har altså 5619 bruk vært deltager i en lengre eller kortere 
periode. En nærmere analyse av bevegelsen i deltagermassen er gitt i 
kapittel 3. 

2.2 Systematiske forskjeller mellom nye og 
etablerte deltagere 

Deltagelse i Effektivitetskontrollen er ment å gi produsentene et 
styringsverktøy for melkeproduksjonen slik at den enkelte bonde skal 
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Deltagerutbytte av Effektivitetskontrollen Side 4 

være i stand til å forbedre effektiviteten i driften. Vi skal her se om vi 
kan finne hold for denne sammenhengen i datasettet. Metoden vi skal 
bruke er at vi deler datasettet inn etter år. For hvert enkelt år 
sammenligner vi resultatene for de som har vært deltagere i 
Effektivitetskontrollen i minst tre år forut for det aktuelle året, med 
resultater fra produsenter som er nye dette året. Hvis 
Effektivitetskontrollen har den effekten målsettingen tilsier, bør da i 
teorien resultatene fra de som har vært deltagere gjennom flere år i 
gjennomsnitt være bedre enn resultatene for de som ikke har vært 
medlem av Effektivitetskontrollen. For at bruk som har deltatt i 
Effektivitetskontrollen skal ha hatt tid til å nyttiggjøre seg 
informasjonen de mottar gjennom deltagelsen, har vi ikke trukket 
sammenligningen lenger tilbake enn til 1993. Deltagerne har altså hatt 
minst tre års deltagelse før de sammenlignes med bruk som ikke har 
deltatt. 

Når vi skal sammenligne to grupper med henblikk på å finne 
forskjeller i økonomiske variable, er det viktig å sikre seg at gruppene 
er sammenlignbare. Det må altså ikke være andre systematiske 
forskjeller enn deltagelse i Effektivitetskontrollen eller ikke deltagelse 
i Effektivitetskontrollen som skiller de to gruppene fra hverandre. Vi 
har her undersøkt likheten mellom gruppene på variablene antall 
årskyr og geografi målt ved fylke og ved distriktstilskuddsats. 

2.2.1 Representativitet med hensyn til geografi 

I tabell I har vi delt datamaterialet for 1995 inn i fem hovedregioner 
(Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet) og sett 
hvor stor del av observasjonene som faller i hver region. Tabellen 
skiller mellom deltagere som er nye i 1995 og deltagere som har vært 
med i Effektivitetskontrollen minst tre år forut for 1995. 
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Tabell 1. Fordeling av deltagerne i Effektivitetskontrollen i 1995 
0 • I t. oa reezoner. Drosen 

nye deltagere deltatt i minst tre år 
(totalt 428 brukere) (totalt 2900 brukere) 

Østlandet 31,4 28,4 
Sørlandet 2,7 3,3 
Vestlandet 26,2 28 
Midt-Norge 18 36,5 
Nord-Norge 21,6 3,8 

Tallene for 1995 stemmer godt overens med tallene for de andre to 
årene vi sammenligner for. I alle årene er størstedelen av brukene som 
er deltagere i Effektivitetskontrollen hjemmehørende i Midt-Norge, 
andelene hjemmehørende på Vestlandet og Østlandet er omtrent like 
store, mens det er få medlemmer av Effektivitetskontrollen i 
Nord-Norge og på Sørlandet. Ikke overraskende speiler dermed 
deltagermassen den geografiske fordelingen av melkeproduksjonen i 
Norge. Hvis vi ser på den geografiske fordelingen mellom nye og 
gamle deltagere, er gruppene ganske like for Østlandet, Sørlandet og 
Vestlandet. De nye medlemmene er imidlertid kraftig 
overrepresenterte for Nord-Norge i 1995 og 1994, og noe 
underrepresenterte for Midt-Norge. For 1993 stemmer tallene godt 
også for disse regionene. 

2.2.2 Representativitet med hensyn til distriktstilskudd 

De forskjellene vi fant i distriktstilhørighet mellom nye og gamle 
deltagere i Effektivitetskontrollen finner vi igjen i forskjeller i 
distriktstilskudd på melk. I tabell 2 har vi sett på forskjeller i 
distriktstilskudd mellom nye og gamle deltagere for årene 1993, 1994 
og 1995. For alle tre årene har de nye deltagerne i 
Effektivitetskontrollen gjennomsnittlig høyere distriktstilskudd enn 
gamle medlemmer. Størst er forskjellen i 1995, da de nye 
medlemmene i gjennomsnitt hadde 6 øre høyere tilskudd enn 
melkeprodusenter som hadde vært medlem av Effektivitetskontrollen i 
tre eller flere år. Forklaringen på dette er at nye deltagere i 1995 var 
overrepresenterte i Nord-Norge, som har de høyeste 
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distriktstilskuddene, mens de var underrepresenterte for Midt-Norge 
og da særlig trønderfylkene som har lavere distriktstilskudd enn 
gjennomsnittet. Fylkesfordelingen mellom nye og gamle deltagere var 
mye jevnere i 1993, forskjellen i distriktsilskudd er derfor for dette 
året redusert til 1 øre. Mens forskjellen i distriktssats er signifikant for 
1995 og for 1994 (markert med tre stjerner1), er den ikke signifikant 
for 1993. 

Tabell 2. Sammenligning av størrelse på distriktstilskudd for melk 
mellom nye og etablerte medlemmer av 
Effektivitetskontrollen. Kroner/liter melk. Antall 
observasioner er l!itt i oarentes bak tallet. 

1993 1994 1995 
medlemmer 0,26 (2428) 0,26 (2728) 0,24 (2900) 
nye deltagere 0,27 ( 456) 0,30 ( 496) 0,30 ( 439) 
forskjell 0,01 i.s 0,04 *** 0,06 *** 

2.2.3 Representativitet med hensyn til 
besetningsstørrelse 

I tabell 3 har vi vist gjennomsnittlig besetningsstørrelse målt i antall 
årskyr for nye og gamle deltagere i Effektivitetskontrollen for årene 
1993, 1994 og 1995. 

Tabellen viser at besetningene hos bruk som har deltatt i 
Effektivitetskontrollen minst tre år forut for det aktuelle året, er 
signifikant større (fra 1,3 årskyr i 1993 og 1994 til 1 årsku i 1995) enn 
for nye deltagere. Gjennomsnittlig besetningsstørrelse i 
Effektivitetskontrollen har ligget i overkant av 14 årskyr. Avviket 
mellom nye og gamle deltagere er dermed i størrelsesorden 8-9 
prosent. En mulig forklaring på dette kan være at det er en større andel 
bruk som produserer på historisk kvote blant de etablerte deltagerne 

1Vi opererer med følgende notasjon for signifikans i alle tabeller: Antall stjerner 
etter tallet for forskjell mellom de aktuelle gruppene angir signifikansnivå. Tre 
stjerner representerer en signifikans over 99 prosent, to stjerner representerer 
signifikans over 95 prosent, og en stjerne representerer signifikans over 90 prosent. 
Hvis tallet ikke er signifikant er dette markert med toppskriften i.s 
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enn blant de nye. Hvis denne forklaringen stemmer kan vi ha en 
systematisk forskjell mellom nye og etablerte deltagere i 
Effektivitetskontrollen der nye deltagere jevnt over er yngre enn 
brukere som har deltatt i flere år. 

Tabell 3. Sammenligning av antall årskyr for nye og etablerte 
medlemmer av Effektivitetskontrollen årene 1993 til 
1995 A t Il b . . t . n a o servas10ner z oaren es . 

1993 1994 1995 
deltagere 14,8 (2428) 14,5 (2728) 14,4 (2900) 
nye deltagere 13,5 (456) 13,2 (496) 13,4 (439) 
forskjell 1,3 *** 1,3 *** 1 *** 

2.2.4 Konklusjon 

Side 7 

Undersøkelse av fylkesfordeling, størrelse på distriktstilskudd og 
besetningsstørrelse viser at det er noe forskjell på bruk som har vært 
deltagere i Effektivitetskontrollen i flere år og de brukene som har 
kommet til i årene 1993-1995. Når vi skal sammenligne resultater 
oppnådd av etablerte deltagere og nye deltagere i 
Effektivitetskontrollen, må vi derfor i enkelte tilfeller gjøre 
tilpasninger i datamaterialet. Dette gjelder for de variable som vi 
allerede vet er korrelert med besetningsstørrelse eller geografisk 
beliggenhet, eller der størrelsen på distriktstilskuddet direkte inngår i 
variabelen. Vi vil komme tilbake til hvilke tilpasninger som er 
nødvendige etter hvert som problemet oppstår. 

2.3 Sammenligning av resultatmål mellom nye 
og etablerte deltagere 

Effektivitetskontrollen konsentrerer seg om begrepet dekningsbidrag 
definert på følgende måte: 
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melkeinntekter 
+ inntekter fra salg av livdyr/slakt 
+ statusendring livdyr 

variable kostnader 
dekningsbidrag 

Side 8 

Vi skal her sammenligne størrelsen på de enkelte postene som inngår i 
dekningsbidraget mellom nye og etablerte deltagere i 
Effektivitetskontrollen. For alle variable sammenligner vi på bakgrunn 
av enheten årsku. 

2.3.1 Sammenligning av melkeinntekter 

Størrelsen på melkeinntektene er delvis bestemt av pris, delvis av 
mengde levert melk. Melkeprisen er videre en sammensatt variabel der 
flere faktorer spiller inn 

Oppnådd melkepris 
Variabelen oppnådd melkepris betegner hvilken gjennomsnittlig 
melkepris bonden oppnådde for all melka levert til meieriet det 
aktuelle året. Størrelsen på variabelen er bestemt av hvilken 
utbetalingspris det meieriet bonden leverer til har, hvor godt bonden 
klarer å tilpasse melkeleveransene til varierende utbetalingspris 
gjennom året, eventuelle kvalitetstrekk bonden har på melka, bondens 
kvoteoppfyllelse, samt størrelsen på distriktstilskuddet. Variabelen er 
en beregnet variabel; oppnådd melkepris er altså beregnet på bakgrunn 
av andre regnskapsopplysninger og er ikke observert. Vi kan derfor 
regne med at det er noe "støy" i denne variabelen. Så lenge dette 
"støyet" er likt fordelt mellom nye og etablerte deltagere, bør likevel 
sammenligninger på bakgrunn av oppnådd melkepris være interessant. 

V år hypotese er at melkeprodusenter som deltar i 
Effektivitetskontrollen bør ha høyere oppnådd melkepris enn 
produsenter som ikke deltar. Dette fordi Effektivitetskontrollen skal gi 
produsentene et styringsverktøy som gir bedre oversikt over enkelte av 
komponentene som inngår i beregningen av oppnådd melkepris. 
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En del av komponentene i oppnådd melkepris må imidlertid den 
enkelte bonde ta for gitt. Dette dreier seg om geografisk betingede 
komponenter som det enkelte meieriselskaps utbetalingspris samt 
størrelsen på distriktstilskuddet. Siden vi i 1.2 viste at det er 
geografiske forskjeller mellom nye og gamle deltagere i 
Effektivitetskontrollen, har vi valgt å isolere vekk de faktorene som 
bonden ikke kan påvirke. Vi har derfor trukket fra størrelsen på 
distriktstilskuddet. Videre er det relativt store variasjoner mellom de 
enkelte meieriselskapene i utbetalingspris. Vi har derfor trukket fra 
utbetalingsprisen i det enkelte meieriselskap. Sammenligningen er 
dermed gjort på følgende variabel: 

oppnådd melkepris - distriktstilskuddssats - meieriselskapets 
utbetalingspris 

De eventuelle forskjeller vi fremdeles måtte finne i oppnådd melkepris 
mellom nye og gamle deltagere, vil da skyldes at de to gruppene 
skiller seg systematisk fra hverandre i evnen til å tilpasse 
produksjonen sesongmessige svingninger i melkeprisen eller at den 
ene gruppen har høyere kvalitetstrekk enn den andre gruppen. Tabell 4 
under viser at etablerte deltagere har hatt lavere oppnådd melkepris i 
alle de tre årene vi sammenligner for. Forskjellen er størst i 1995 da 
nye deltagere i gjennomsnitt hadde 7 øre høyere melkepris enn 
etablerte deltagere. Forskjellen er signifikant i 1995 og 1993. 

Tabell 4. Forskjell i oppnådd melkepris når det er justert for 
distriktstilskudd og ulik utbetalingspris i det enkelte 

.. l k meiense s av. 
1993 1994 1995 

forskjell 3 øre ** * 1 øre i.s 7 øre*** 
ny-etablert 

Resultatene i tabell 4 er helt i overensstemmelse med hva vi finner 
dersom vi begrenser oss til bare å justere for ulik distriktstilskuddssats. 
Justert for ulik distriktstilskuddssats men altså ikke for ulik 
utbetalingspris, har nykommerne fremdeles høyere oppnådd melkepris 
enn de etablerte deltagerne i alle de tre årene, forskjellen er ikke 
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signifikant og ubetydelig i 1994, mens den er på ca. 3 øre og 
signifikant i 1993 og 1995. 

Sammenligning av leveringsprosent 

Side 10 

Leveringsprosent angir hvor stor melkeleveranse produsenten har i 
forhold til kvotestørrelsen. Produksjon utover kvota er svært dårlig 
betalt. Det vil derfor lønne seg å fylle opp kvota mest mulig gitt at 
man ikke overstiger kvotestørrelsen. 

Nærmere undersøkelser av datasettet viser at det er en tendens til at 
flere nykommere enn etablerte deltagere overstiger kvoten pr årsku. 
Forskjellen er imidlertid ikke signifikant for noen av årene. For de av 
brukerne som overstiger kvota, er det heller ingen signifikant forskjell 
på hvor mye kvota overstiges i årene 1993 og 1994. For 1995 er det 
imidlertid en signifikant forskjell mellom de to gruppene i det de av 
nykommerne som overstiger kvota i gjennomsnitt bommer noe mer 
enn de etablerte deltagerne. 

Sammenligning av avdrått 
I tabell 5 har vi vist forskjeller i avdrått mellom nye og gamle 
deltagere. For alle de tre årene ligger avdråtten på rundt 6500 liter 
melk pr årsku, og det er nærmest ubetydelige forskjeller mellom de to 
gruppene. I 1993 og 1994 ligger nykommerne noe under de etablerte 
deltagerne, i 1995 har dette snudd seg til gjennomsnittlig 54 liter 
høyere avdrått pr årsku for nykommerne. Tabellen viser at det er ingen 
signifikant forskjell mellom nye og gamle deltagere i størrelsen på 
avdrått for noen av de tre årene vi ser på. 

Tabell 5. Størrelse på avdrått for medlemmer av 
Effektivitetskontrollen årene 1993 til 1995. Liter melk pr 
årsku. 

1993 1994 1995 
nye deltagere 6507 6479 6517 
gamle 6522 6504 6463 
deltagere 
forskjell -15 i.s -25 i.s 54 i.s 
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Sammenligning av melkeinntekter 
Vi har nå funnet at mens det ikke er signifikante forskjeller mellom 
nye og etablerte deltagere i størrelse på avdrått, oppnår nye deltagere 
signifikant noe høyere melkepris (korrigert for ulik utbetalingspris og 
ulike distriktstilskuddsoner) i 1993 og i 1995. I datamaterialet har vi 
også en observert (altså: Ikke beregnet) variabel over melkeinntekt pr 
årsku. Denne variabelen sammenligner altså melkeinntektene slik de 
framstår for bonden, og tar ikke hensyn til ulik utbetalingspris eller 
ulik distriktstilskuddssats. 

I tabell 6 har vi sammenlignet observerte melkeinntekter mellom 
etablerte deltagere og nykommere i Effektivitetskontrollen for årene 
1993 til 1995. 

Tabell 6. Sammenligning av observerte melkeinntekter/or årene 
1993t'l1995 /(, 0 k l . roner l 1r ars u. 

1.993 1.994 1.995 
nykommer 22.355 20.920 21.780 
etablert 22.394 20.878 21.229 
deltager 
forskjell -41 ** 42 i.s 551*** 
ny-etablert 

Generelt ser vi at for hver av gruppene var melkeinntektene høyest i 
1993, men at de har tatt seg noe opp i 1995 i forhold til bunnåret 1994. 
Forskjellene mellom de to gruppene i 1993 og 1994 er tilnærmet 
ubetydelige. For 1995 er imidlertid forskjellen på i overkant av 500 
kroner pr årsku i favør nykommerne i Effektivitetskontrollen. 

2.3.2 Sammenligning av inntekter fra salg av livdyr slakt 

Integrert i dekningsbidragskalkylene fra Effektivitetskontrollen er 
inntekter fra salg av livdyr eller slakt som foregår i tilknytning til 
melkeproduksjonen. Disse er vist i tabell 7. Mens inntektene fra 
slakt/salg av livdyr er spesifiserte, er kostnadene som påløper i 
forbindelse med denne produksjonen integrert i kostnadene fra den 
øvrige melkeproduksjonen. På bakgrunn av våre data kan vi derfor 
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ikke si noe om lønnsomheten i den kjøttproduksjonen som foregår i 
forbindelse med melkeproduksjonen. 

Tabell 7. Inntekter fra salg av livdyr/slakt i årene 1993til1995. 
K 

0 

k roner vr ars u. 
1993 1994 1995 

riye deltagere 9.088 9.717 12.492 
etablerte 9.265 9.772 9.341 
deltagere 
forskjell -177 i.s -55 i.s 3150*** 

Tabellen viser at datasettet ikke gir støtte for å si at inntektene fra salg 
av livdyr/slakt var forskjellig mellom nye og etablerte deltagere i 1993 
og 1994. I 1995 hadde derimot de nye deltagerne en gjennomsnittlig 
inntekt fra denne posten som var hele 3.150 kroner høyere enn 
etablerte deltagere. 

Total kjøttproduksjon består av summen av inntekter fra salg av 
livdyr/slakt og statusendring i livdyrbesetningen. For å sjekke at de 
forskjellene vi fant i tabell 7 ikke skyldes at nykommerne har tært mer 
på livdyrkapitalen enn de etablerte deltagerne, har vi testet om vi 
finner forskjeller i statusendring i livdyrbesetningen. Vi fant da at 
gjennomsnittlig statusendring har vært positiv for begge gruppene de 
tre årene, varierende fra ca. 300 til ca. 1000 kroner. I alle de tre årene 
har nykommerne hatt de største statusendringene. Forskjellen mellom 
de to gruppene har hele tiden vært signifikant, varierende fra 232 
kroner i 1993 til 460 kroner i 1995. I forhold til de inntektene vi fant 
fra salg av livdyr/slakt i tabell 7, fører dette til at den tendensen til 
høyere kjøttproduksjon vi fant hos de etablerte deltagerne i 1993 og 
1994, nå svekkes noe. Imidlertid forsterkes inntrykket av høyere 
kjøttproduksjon hos nykommerne enn hos de etablerte deltagerne i 
1995. 

2.3.3 Sammenligning av variable kostnader 

I tabell 8 har vi sammenlignet størrelsen på variable kostnader pr 
årsku for nye og etablerte deltagere i Effektivitetskontrollen. 
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Tabell 8. Variable kostnader i melkeproduksjonenfor årene 1993 
'11995 [(, 0 k ti . roner or ars u . 

1993 1994 1995 
nye deltagere 14567 14107 16139 
gamle 13763 13418 13366 
deltagere 
forskjell 804 *** 689 *** 2773 *** 

Vi ser at deltagerne i Effektivitetskontrollen har signifikant lavere 
variable kostnader enn nye deltagere for alle de tre årene vi 
sammenligner. Forskjellen er særlig stor i 1995; gjennomsnittlig 
variable kostnader pr årsku er her over 2. 700 kroner høyere for nye 
medlemmer enn for etablerte medlemmer av Effektivitetskontrollen. 

I 1.2 fant vi at den geografiske spredningen blant etablerte og nye 
deltagere i Effektivitetskontrollen ikke er lik, og at nye deltagere er 
overrepresentert i Nord-Norge og underrepresentert i Midt-Norge. I 
overensstemmelse med dette var distriktstilskuddet blant etablerte 
deltagere i gjennomsnitt lavere enn hos nykommerne. 
Distriktstilskuddet er ment å skulle virke utjevnende på 
inntektsforskjeller som blant annet skriver seg fra at enkelte områder i 
landet har dårligere produksjonsforhold enn andre områder. Ut fra 
dette kan det tenkes at de høyere variable kostnadene vi finner hos de 
etablerte deltagerne skyldes at disse i gjennomsnitt har bedre 
produksjonsforhold enn nykommerne. 

For å kontrollere for denne muligheten har vi for 1995 delt brukene 
inn i fire grupper etter størrelsen på distriktstilskuddet på følgende 
måte: 

I: Distriktstilskuddsats 0,00 eller 0,08 kr/liter (121 nye og 827 etablerte) 
Il: Distriktstilskuddsats 0,22 eller 0,31 kr/liter (206 nye og 1687 etablerte) 
Ill: Distriktstilskuddsats 0,41, 0,53 eller 0,78 kr/liter (68 nye og 342 

etablerte) 
IV: Distriktstilskuddsats 0,98, 1,50 eller 1,60 kr/liter (2 nye og 3 etablerte) 

Vi har deretter undersøkt forskjeller i de variable kostnadene innenfor 
hver av gruppene. Resultatene er vist i tabell 9. 
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Tabell 9. Forskjeller i variable kostnader pr årsku mellom nye og 
etablerte deltagere i Effektivitetskontrollen etter størrelse 

0 d' t 'k t'l k dd l pa IS ri Sl S U e 
gruppe I gruppe Il gruppe Ill gruppe IV 
(laveste (høyeste 
sats) sats) 

1993 1045 *** 632 *** 907 * 
1994 786 *** 389 ** 1087 *** 741 i.s 

1995 3603 *** 1945 *** 3219 *** 201 i.s 

Som vi ser finner vi fortsatt signifikant lavere variable kostnader for 
etablerte deltagere i Effektivitetskontrollen for årene 1993 - 1995 for 
alle gruppene unntatt gruppen med den høyeste distrikstilskuddsatsen. 
Denne gruppen har imidlertid svært få medlemmer, noe som gjør det 
vanskelig å oppnå signifikante resultater. Forskjellene er tildels svært 
store; i gjennomsnitt over 3.500 kroner pr årsku for de produsentene 
som i 1995 fikk 0 eller 0,08 kr/liter i distriktstilskudd. Gitt at 
forskjeller i distriktstilskuddsats gjenspeiler forskjeller i 
produksjonsmuligheter, er det altså ikke slike geografiske ulemper 
som genererer forskjellene i de variable kostnadene. Det ser dermed ut 
til at deltagelse i Effektivitetskontrollen virker dempende på variable 
kostnader i melkeproduksjonen. 

Variable kostnader i Effektivitetskontrollen skriver seg delvis fra 
melkeproduksjon og delvis fra den kjøtt/livdyrproduksjonen som 
foregår i tilknytning til melkeproduksjonen. Vi har i våre data ikke 
oversikt over hvor stor andel av de variable kostnadene som skriver 
seg fra melkeproduksjonen og hvor mye som stammer fra 
kjøttproduksjonen. De sammenligninger som er foretatt under er 
derfor implisitt gjort under den forutsetning at størrelsen på 
kjøtt/livdyrproduksjonen er likt fordelt på bruk som er nye i 
Effektivitetskontrollen og de bruk som allerede har vært deltager i 
Effektivitetskontrollen i minst tre år forut for det året det 
sammenlignes med hensyn på. Datamaterialet gir delvis støtte til 
denne antagelsen for årene 1993 og 1994. For disse årene utjevnes 
nemlig en noe høyere inntekt fra salg av livdyr/slakt hos de etablerte 
med noe høyere statusendring i livdyrbesetningen hos nykommerne. 
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For 1995 ser vi imidlertid av tabell 7 at det er signifikante forskjeller i 
inntekter fra salg av livdyr/slakt mellom nye og etablerte deltagere i 
1995. Samme året hadde nykommerne også høyere verdi i 
statusendring i livdyrbesetningen. De betydelig større variable 
kostnadene de nye deltagerne har i 1995, kan altså trolig forklares noe 
på vei av at disse har større kostnader i forbindelse med 
kjøttproduksjonen enn etablerte deltagere. 

26CXXl 
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200(X) I 

:J 11DX)• 

~ I ~ 
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b. 1axxl' I ~ I 1400)• :IC 

~ I I 
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(].) 12CXXl I 
=ta ::::c 
'§ 1cxro 0 etablert deltager -

Otil axxJ 6til 10 10til 14 14til 18 over18 

imtooer fra salg av li\dyr/slæt i 1001 kr. 

Figur I. Dekningsbidrag for variable kostnader fordelt etter 
inntekter fra salg av livdyr/slakt 

For å teste dette har vi i figur 12 sammenlignet variable kostnader 
mellom nykommere og etablerte deltagere etter størrelsen på inntekter 

2Vi kommer i det følgende til å gjøre mye bruk av figurer der vi sammenligner 
nykommere og etablerte deltagere ved hjelp av konfidensintervall. Midten på et 
konfidensintervall viser størrelsen på gjennomsnittet for variabelen. Lengden på 
intervallet angir hvilken avstand fra gjennomsnittet vi må ha før vi med 95 prosents 
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fra salg av livdyr/slakt. Figuren viser at de store forskjellene det er i 
variable kostnader mellom etablerte deltagere og nykommere i 
Effektivitetskontrollen ikke skyldes den større kjøttproduksjonen 
nykommerne har. Vi finner at de etablerte deltagerne har signifikant 
lavere kostnader enn nykommerne i alle grupper unntatt den gruppen 
av produsenter som har mellom 14000 og 18000 kroner i inntekter fra 
salg av livdyr/slakt i 1995. 

Siden vi utfra figur 1 vet at hele kostnadsforskjellen ikke skyldes 
større kjøttproduksjon hos nykommerne, har vi i tabell 10 sett på en 
del underposter av de variable kostnadene. Tabellen viser 
signifikansnivå på forskjeller mellom nye og etablerte deltagere for 
disse postene for årene 1993 til 1995. Det er også oppgitt hvilken 
gruppe som har den høyeste kostnaden. 

Tabell] 0. Signifikansnivå for differansen ny-etablert for ulike 
k d ostna sooster 

1993 1994 1995 
innkjøp av livdyr *** (nye) ** (nye) *** (nye) 
dyrlege o.l ** (nye) 1.S *(nye) 
antall FEm kraftfOr pr 100 1.S i.s 1.S 

kilo målemelk 
kraftforkostnader *** (nye) *** (nye) *** (nye) 
andre forkostnader 1.S 1.S ***(nye) 
forkostnader for ungdyr 1.S *** (nye) *** (nye) 

Generelt ser vi av tabellen at i de postene der det er signifikante 
forskjeller mellom nye og etablerte deltagere i Effektivitetskontrollen, 
er det systematisk de nye deltagerne som har de høyeste kostnadene. 
Det er for 1995 at vi finner flest signifikante forskjeller mellom nye og 
etablerte deltagere. Dette skyldes nok som nevnt noe på vei den store 
forskjellen mellom nye og etablerte deltagere i 
slakte/livdyrproduksjonen. 

sikkerhet kan si at vi fanger ethvert gjennomsnitt trukket fra deltagerne i 
Effektivitetskontrollen. Hvis intervallene for nykommere og etablerte deltagere 
overlapper hverandre, kan vi med andre ord ikke si med 95 prosent sikkerhet at det 
er en forskjell i gjennomsnitt på de to gruppene. Den observerte forskjellen er altså 
ikke signifikant. 
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Det er ingen forskjeller mellom de to gruppene i antall forenheter 
kraftfor pr 100 kilo målemelk. Til tross for dette har de nye deltagerne 
signifikant høyere kraftforkostnader i alle de tre årene vi 
sammenligner for (fra 4 72 kr pr årsku i 1993 til 1244 kr pr årsku i 
1995). Dette skyldes trolig det faktum at nye deltagere i gjennomsnitt 
har høyere kraftforpris enn etablerte deltagere, noe som igjen skyldes 
den ulike geografiske fordelingen på de to gruppene med 
overrepresentasjon blant nykommere i de nordligste fylkene. 

I delrapport I: Dekningsbidragsbegrepet brukt i Effektivitetskontrollen 
fant vi at variable kostnader pr årsku er negativt korrelert med antall 
årskyr i besetningen. Siden vi vet at de etablerte deltagerne i 
Effektivitetskontrollen gjennomsnittlig har større besetninger enn 
nykommerne, kunne man forvente at dette forklarer noe av de høyere 
variable kostnadene vi finner hos nykommerne. For å sjekke for dette 
har vi i figur 2 sammenlignet variable kostnader pr årsku mellom 
nykommere og etablerte deltagere fordelt på besetningsstørrelse. 

Figur 2 viser at nykommerne fremdeles har signifikant høyere variable 
kostnader enn de etablerte medlemmene for alle besetningsstørrelser. 
At de etablerte deltagerne i gjennomsnitt har støITe besetninger enn 
nykommerne forklarer altså heller ikke de høyere variable kostnadene 
nykommerne har. Derimot viser figur 2 noe annet interessant: Mens 
Ejfektivitetskontrollens etablerte medlemmer klarer å oppnå 
stordriftsfordeler i de variable kostnadene (gjennomsnittlig størrelse 
på de variable kostnadene synker med økende besetningsstørrelse) 
oppnår ikke nykommerne samme effekt. Det er ingen signifikante 
forskjeller i de variable kostnadene hos nykommerne med økende 
besetningsstørrelse. 
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Figur 2. Konfidensintervall for variable kostnader pr årsku 
fordelt på besetningsstørrelse. 1995. 

2.3.4 Sammenligning av dekningsbidrag mellom nye og 
gamle medlemmer 

Vi har nå sett på forskjeller mellom nye og etablerte deltagere i 
Effektivitetskontrollen for ulike variable som inngår i 
dekningsbidragsbegrepet. Kort oppsummert ser vi at nykommere i 
Effektivitetskontrollen gjennomsnittlig har høyere variable kostnader 
men også noe høyere inntekter. Vi skal nå se om de forskjellene vi har 
observert i de underliggende variablene jevner seg ut slik at vi ikke 
finner forskjeller i hovedstørrelsen dekningsbidrag pr årsku. 
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Av tabell 2 ser vi at det er signifikante forskjeller mellom nye og 
gamle deltagere i størrelsen på distriktstilskuddet. Distriktstilskuddet 
er i utgangspunktet ment å utligne regionale forskjeller i 
produksjonskostnader. Ut fra dette kunne en derfor tenke seg at 
størrelsen på distriktstilskuddet ikke hadde betydning for økonomien 
på bruket. Undersøkelser viser imidlertid at distriktstilskuddet snarere 
overkompenserer enn underkompenserer betydningen av regionale 
kostnads- og inntektsforskjeller. Vi har derfor valgt å sammenligne 
dekningsbidrag mellom nykommere og etablerte deltagere innenfor 
den enkelte distriktstilskuddssone. Resultatene for årene 1993 til 1995 
er vist i figur 3 til 5. · 
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Figur 3. Konfidensintervall for dekningsbidrag uten tilskudd pr 
årsku etter størrelsen på distriktstillegget. 199 5. 
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Generelt ser vi at lengden på konfidensintervallene for nykommerne er 
større enn for de etablerte deltagerne i alle de tre årene. Lengden på et 
konfidensintervall bestemmes av usikkerheten i estimatet av 
gjennomsnittet, og usikkerheten øker når det er store variasjoner i de 
observerte dataene eller når utvalget blir lite. De lengre 
konfidensintervallene for nykommerne kommer av at antallet 
nykommere for alle de tre årene er betydelig mindre enn antallet 
etablerte deltagere; variasjonen innad i materialet er omtrent den 
samme i de to gruppene. For alle de tre årene var antallet bruk som 
tilhørte de tre høyeste distriktstilskuddsonene så lite at vi har valgt å ta 
disse vekk fra figuren. 
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Figur 4. Konfidensintervall for dekningsbidrag uten tilskudd etter 
størrelse på distriktstilskuddsats. 1994. 

LU-rapport 611996 



Deltagerutbytte av Effektivitetskontrollen Side 21 

Bildet som avdekkes er på ingen måte entydig. For 1995 ser vi at 
etablerte deltagere i Effektivitetskontrollen kommer svært dårlig ut 
sammenlignet med nykommerne dette året. Forskjellen er signifikant 
for de gruppene som har fra 8 til 31 øre i distriktstilskuddsats. 
Forskjellen er imidlertid betydelig for alle de fire laveste sonene i 
distriktstilskudd; i størrelsesorden 1200-1500 kroner pr årsku. For de 
tre høyeste sonene ser vi at konfidensintervallene er relativt 
overlappende og at gjennomsnittlig dekningsbidrag omtrent er det 
samme for de to gruppene. 

For 1994 er bildet annerledes. Sett bort fra den gruppen av deltagere 
som mottar 81 øre i distriktstilskudd finner vi nå ingen signifikante 
forskjeller mellom de etablerte deltagerne og nykommerne. Det er 
heller ingen store forskjeller i størrelsen på gjennomsnittlig 
dekningsbidrag mellom gruppene. Det er imidlertid en tendens til at de 
etablerte deltagerne ligger noe ( ca.300-500 kroner) høyere enn 
nykommerne. For den høyeste gruppen er imidlertid forskjellen 
signifikant, og de etablerte deltagerne ligger her i gjennomsnitt hele 
5000 kroner høyere enn nykommerne i dekningsbidrag. 

Dataene for 1993 viser et motsatt bilde av situasjonen i 1995: Nå er 
trenden at de etablerte deltagerne har høyere dekningsbidrag enn 
nykommerne; bare i den gruppen av produsenter som har 58 øre i 
distriktstilskudd har nykommerne høyere dekningsbidrag enn de 
etablerte deltagerne. Forskjellen er imidlertid ikke signifikant for noen 
av gruppene. Det ser altså ut til at vi i de tre årene vi sammenligner for 
har hatt en gradvis overgang fra at de etablerte deltagerne i 1993 har 
høyest dekningsbidrag, at 1994 var et overgangsår der 
dekningsbidraget var likt for de to gruppene, og til 1995 der trenden 
helt tydelig var at de etablerte deltagerne har lavere dekningsbidrag 
enn nykommerne. 
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Figur 5. Konfidensintervall for dekningsbidrag pr årsku etter 
størrelse på distriktstilskudd 1993. 

I delrapport 1 om evalueringen av Effektivitetskontrollen fant vi en 
svak positiv korrelasjon mellom struktur og dekningsbidrag uten 
tilskudd. Over fant vi at de etablerte deltagerne i 
Effektivitetskontrollen har signifikant flere årskyr enn nykommerne. 
Ut fra dette skulle man forvente seg at de etablerte deltagerne har noe 
høyere dekningsbidrag pr årsku enn nykommerne. For å teste ut 
hvilken betydning ulik fordeling av antall årskyr mellom de to 
gruppene har, har vi i figur 6 sammenlignet dekningsbidrag inndelt i 
fem grupper etter størrelse på besetningen. Siden vi vet at det er 
systematiske forskjeller i distriktstilskudd mellom de to gruppene og 
siden vi vet at distriktstilskuddene overkompenserer 
kostnadsforskjellene mellom ulike distrikter, h~ vi valgt å trekke fra 
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størrelsen på distriktstilskuddet. På den annen side betyr dette at vi 
sannsynligvis undervurderer dekningsbidragene hos nykommerne som 
nok gjennomsnittlig har noe høyere kostnader knyttet til beliggenhet. 
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Figur 6. Konfidensintervall for dekningsbidrag uten direkte 
tilskudd og uten distriktstilskudd fordelt etter antall 
årskyr. 1995. 

Igjen ser vi at for 1995 er gjennomsnittlig dekningsbidrag klart lavere 
hos etablerte deltagere enn hos nykommerne. Dette gjelder for alle 
besetningsgruppene. Forskjellene er signifikante for alle gruppene 
unntatt den gruppen av produsenter som har under 8 årskyr. 
Forskjellen mellom de to gruppene er til dels betydelig; 
gjennomsnittlig har nykommerne over 2000 kroner høyere 
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dekningsbidrag enn de etablerte deltagerne i gruppen 16 til 20 årskyr 
og ca. 1800 kroner mer i gruppen over 20 årskyr. 

Figuren viser ellers som forventet at det er en positiv sammenheng 
mellom besetningsstørrelse og dekningsbidrag. Siden vi har funnet at 
de etablerte deltagerne i gjennomsnitt har noe større besetninger enn 
nykommerne, betyr det at vi trolig f'ar en liten feilkilde når vi 
sammenligner nykommere og etablerte deltagere uten åta hensyn til 
forskjellen i besetningsstørrelse. Feilen ligger da i at vi undervurderer 
dekningsbidraget hos nykommerne. For de konklusjoner vi trakk _ 
angående figur 2 til 4, betyr det at forskjellen i dekningsbidrag mellom 
nykommere og etablerte deltagere var enda større i 1995, mens 
resultatene fra 1993 der de etablerte deltagerne i gjennomsnitt hadde 
høyere dekningsbidrag enn nykommerne blir noe mer usikkert. 

Vi har nå vist at gjennomsnittlig dekningsbidrag jevnt over er større 
hos nykommerne enn hos de etablerte deltagerne, eventuelt at vi ikke 
finner noen signifikant sammenheng. Dette til tross for de store 
forskjellene vi fant i variable kostnader, der etablerte deltagere helt 
klart hadde lavere variable kostnader enn nykommerne. Hva skyldes 
så denne forskjellen? I figur 7 har vi igjen sett på dekningsbidrag uten 
direkte tilskudd inkludert distriktstilskudd. Denne gangen har vi 
fordelt produsentene etter hvor store inntekter de har fra slag av 
livdyr/slakt. 
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Figur 7. Konfidensintervall for dekningsbidrag pr årsku uten 
direkte tilskudd, fordelt etter størrelsen på inntekter fra 
salg av livdyr/slakt. 1995. 

Generelt ser vi at forskjeller i kjøttinntekter pr årsku langt på vei 
forklarer de forskjellene figur 3 til 6 viste det var i dekningsbidrag pr 
årsku. Det er nå ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene i 
størrelsen på dekningsbidrag uten direkte tilskudd. For produsenter 
med kjøttinntekter under 10000 kroner pr årsku, er det en tendens til 
høyere gjennomsnittlig dekningsbidrag hos de etablerte deltagerne, 
denne tendensen snur imidlertid ved høyere kjøttinntekter, og for 
gruppen av produsenter som har kjøttinntekter over 18000 kroner pr 
årsku, har nykommerne gjennomsnittlig høyere dekningsbidrag enn de 
etablerte deltagerne. Bildet endres ikke når vi samtidig justerer for 
korrelasjon mellom dekningsbidrag og besetningsstørrelse. 
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2.4 Oppsummering 

Vi har nå gått igjennom de ulike variablene som inngår i 
dekningsbidragsbegrepet, og sett på forskjeller mellom etablerte 
deltagere og nykommere i Effektivitetskontrollen. Arbeidshypotesen 
underveis var at siden deltagelse i Effektivitetskontrollen har som 
formål å gi deltagerne bedre oversikt over de enkelte komponenter i 
økonomien i melkeproduksjonen, burde man forvente seg at etablerte 
deltagere har bedre resultater enn nykommere. Våre funn har ikke 
entydig bekreftet denne antagelsen. 

På inntektssiden finner vi ingen holdepunkter for at deltagelse i 
Effektivitetskontrollen gir bedre resultater. I den grad det er forskjeller 
mellom nykommere og etablerte deltagere, går disse i favør av 
nykommerne. Disse oppnår en høyere melkepris enn de etablerte 
deltagerne, dette gjelder også om vi justerer for ulike distriktstilskudd 
og ulik utbetalingspris fra meieriene. Det er ingen betydelige 
forskjeller i oppnådd avdrått mellom de to gruppene. Nykommerne 
oppnår dermed en høyere melkeinntekt pr årsku enn de etablerte 
deltagerne. Den største forskjellen på inntektssida finner vi imidlertid i 
kjøttinntektene. Særlig store forskjeller er det her i dataene fra 1995. 

På kostnadssida er bildet motsatt. Etablerte deltagere i 
Effektivitetskontrollen har signifikant og betydelig lavere variable 
kostnader enn nykommerne. Dette gjelder selv om vi justerer for 
forskjeller i kjøttproduksjonen mellom de to gruppene. Vi fant også at 
mens de etablerte deltagerne klarer å nyttiggjøre seg stordriftsfordeler 
i de variable kostnadene, fant vi ingen tilsvarende effekt hos 
nykommerne. 

Når vi så ser på hvordan forskjellene er mellom de to gruppene på 
dekningsbidragsnivå, finner vi at dekningsbidraget er til dels betydelig 
høyere hos nykommerne enn hos de etablerte deltagerne i 1995, mens 
bildet er motsatt i 1993. Justert for forskjeller i kjøttinntekter, finner vi 
imidlertid ingen signifikant forskjeller mellom de to gruppene. 
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Det bildet som da avtegner seg er at deltagelse i 
Effektivitetskontrollen har en svært positiv effekt på kostnadssida av 
melkeproduksjonen. Dette er ikke merkelig; Effektivitetskontrollen 
har lagt størsteparten av arbeidet nettopp på kostnadssida, og 
deltagerne får nøyaktig oversikt over mange ulike kostnadsvariable. 
En tilsvarende vekt har ikke vært lagt på inntektsvariablene. 

Det er merkelig at det er så store forskjeller mellom nykommere og 
etablerte deltagere i kjøttproduksjonen, og vi har ingen god forklaring 
på hva som genererer disse forskjellene. Kostnader og inntekter i 
forbindelse med kjøttproduksjon er et problemområde i 
Effektivitetskontrollen. I delrapport I fant vi at vi har ingen variable 
som godt klarer å forklare hva som gir høye inntekter fra 
kjøttproduksjon. Dette skyldes trolig at størrelsen på 
kjøttproduksjonen bestemmes av forhold som fysisk plass til 
oppforing av kalver og livdyr, størrelse på grovforarealer o.l. Så lenge 
det er positivt dekningsbidrag innenfor kjøttproduksjonen, oppnår 
dermed produsenter med høye inntekter fra kjøttproduksjon høye 
dekningsbidrag pr årsku eller pr melkeliter uten at effektiviteten i 
melkeproduksjonen nødvendigvis tilsier spesielt rasjonell drift. 
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3 Utvikling i medlemsmassen fra 1990 
til 1995 

I dette kapittelet vil vi gå mer i dybden på hva som ligger bak de 
endringene i deltakermassen en kan se for Effektivitetskontrollen for 
perioden 1990 til 1995. Ser en bare på antall deltakere år for år, ser vi 
en trend hvor antall deltakere øker med ca 300 stykker hvert år. Bak 
denne stabile overflaten kan det imidlertid skjule seg en rekke større 
endringer hvor bruk går både inn og ut av deltakerlisten. Et sentrale 
spørsmål blir da hvor stabile er deltakerne i Effektivitetskontrollen? Er 
det slik at deltakerne går til og fra, eller forblir de relativt trofaste 
deltakere når de først har begynt? Videre kan en se om det er noen 
fellesnevnere for de som går ut av deltakerne, hvem som kommer 
tilbake, osv. Prosessen som skjuler seg bak den stabile overflaten er 
skissert i figur 8 under. 

UT UT UT UT 

INN INN INN INN 

Figur 8. Skjematisk fremstilling av deltakerutviklingen for 
Effektivitetskontrollen 1990 - 1995. 

LU-rapport 611996 



Deltagerutbytte av Effektivitetskontrollen Side 29 

3.1 Tallmaterialet 

De tall for utviklingen av antall aktive deltakere i 
Effektivitetskontrollen vi bygger på i dette kapittelet er årlige 
noteringer gjort ca 20. mai hvert år. Tallmaterialet avviker noe fra det 
som fremgår av Effektivitetskontrollens egne årlige publikasjoner. Det 
skyldes blant annet noe forskjeller i noteringstidspunktet det enkelte 
år, og at våre tall ikke tar med bruk som har fått feilmeldinger. Det vil 
si bruk som ikke følger det vanlige driftsmønsteret eller bruk hvor det 
har vært feil i innrapporteringen er ikke tatt med. 

I tabell 11, hvor vi presenterer deltakerutviklingen for perioden 1990 -
1995, har vi fire kolonner for hvert år. Kolonne 1 "Aktive deltakere" 
er antall deltakere notert ca 20. mai det aktuelle året. Kolonne 2 
"Aktive deltakere også neste notering" er hvor mange av de som er 
med det året som gjelder for linjen som også er med ved neste års 
noteringer. Kolonne 3 "Ikke aktive deltakere neste notering" er hvor 
mange av de som er med det året som gjelder for linjen som ikke er 
med ved neste års noteringer. Kolonne 4 "Nykommer eller 
gjeninntredelse" er nye deltakere i forhold til foregående notering; 
altså enten en melkeprodusent som er helt ny i Effektivitetskontrollen 
eller en tidligere medlem som ikke deltok forrige periode. 
Kolonnene 2 til 4 viser altså de endringer som skjer i deltakermassen 
mellom to noteringer. 

Tabell 11. Deltakerutviklinf! for Effektivitetskontrollen 1990 -1995. 
Aktive Aktive Ikke aktive nykommer eller 

deltakere deltakere også deltakere neste gjeninntredelse 
neste notering notering 

1 2 3 4 

1990 2.929 2.527 (86%) 402 
1991 3.252 2.762 (85%) 490 725 
1992 3.514 3.050 (87%) 464 752 
1993 3.730 3.285 (88%) 445 680 
1994 4.016 3.540 (88%) 476 731 
1995 4.360 820 
SUM 2.277 3.708 
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Av den første kolonnen ser vi at deltagerantallet i 
Effektivitetskontrollen har vært jevnt stigende i alle de seks årene vi 
ser på. Neste kolonne viser videre at andelen av deltagere som 
fortsetter i Effektivitetskontrollen fra et år til det neste har vært 
noenlunde stabilt på ca. 88 prosent de siste årene. Hvert år i den 
aktuelle perioden har dermed mellom 400 og 500 deltakere gått ut av 
Effektivitetskontrollen, mens 700 til 800 har kommet inn. Vi vil drøfte 
slike underliggende effekter nærmere i de neste underkapitlene. 

3.1.1 Mer om den relative fordelingen til de tre 
kategoriene 

Når en summerer alle gårdsbruk som har deltatt en eller flere ganger i 
Effektivitetskontrollen i perioden 1990 til 1995 fremgår det at det er 
5619 bruk som har deltatt. For å vurdere hvor trofaste deltakerne er 
kan vi se på hvor mange av disse som har vært med ved alle 
noteringene. Av datamaterialet går det frem at antall bruk som har 
deltatt ved alle noteringene er 1513 stykker. Relativt utgjør dette 1513 
I 5619 = 27 prosent av alle bruk som har deltatt. Det kan altså se ut til 
at brukerne ikke føler behov for å delta hvert år over en lenger 
periode, men heller gå til og fra. En mulig forklaring på dette kan 
ligge i anledningen til å være medlem av Effektivitetskontrollen uten å 
være aktiv deltager, i betydning levere nødvendige opplysninger til 
sekretariatet. Kostnadene ved deltakelse for det enkelte bruk er små 
om de i det hele tatt eksisterer. Så lenge kostnadene ved 
Effektivitetskontrollen dessuten bare er reflektert i et trekk i 
melkeprisen, hvor det også foreligger muligheter for en 
kryssubsidiering fra ikke-deltaker til deltaker, så er ikke 
kostnadsinsentivene til å delta aktivt hvert år så store selv om en står 
som medlem. 

For å utdype det momentet at deltakerne i Effektivitetskontrollen går 
til og fra i forholdsvis stor grad, kan vi se på hvor mange "nye" 
deltakere som har deltatt før, altså gjeninntredelse av tidligere 
deltagere. Når en summerer kolonne 4 sammen med antall deltakere i 
1990 f'ar vi 6637 bruk. Vi har imidlertid ovenfor sett at det bare er 
5619 forskjellige bruk som er notert i perioden. Det betyr at 1018 av 
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de "nye" deltakerne har deltatt før, men så gått ut en eller flere ganger 
i perioden. Som et gjennomsnittsestimat kan en da si at 1018 I 3708 = 
0,27 av de som noteres som nye et år, i den forstand at de ikke var 
med ved forrige notering, er tidligere deltakere som gjeninntrer. 

Når det gjelder deltakere som går ut av Effektivitetskontrollen mellom 
to noteringer kan vi også finne noen interessante sammenhenger. 
Relativt i forhold til antall deltakere i Effektivitetskontrollen ved 
noteringstidspunktet utgjør antallet som går ut og ikke deltar ved neste 
notering ca 13 prosent. Dette tallet er forholdsvis stabilt for alle årene i 
vårt materiale. Det neste spørsmålet som da kan stilles er hvor mange 
bruk av de som gå ut ett år kommer tilbake neste år, og hvor mange 
slutter. Vi bruker samme prosedyre som i Effektivitetskontrollen og 
regner alle som ikke deltar to år på rad som sluttet. Går vi inn i 
materialet vårt får vi følgende utvikling for hvor sannsynlig det er at 
bruk som går ut et år kommer tilbake neste år: 

112 av U01 = 178 I 402 = 0.44 
123 av U 12 = 179 I 490 = 0.37 
134 av U 23 = 169 I 464 = 0.36 
l4s av U34 = 242 I 445 = 0.54 

1 12 av U01 står for sannsynligheten av at et bruk som gikk ut av 
materialet mellom noteringene for 1990 og 1991 (U01 ) skal komme 
tilbake mellom noteringene for 1991 og 1992 (112). De ulike 
fotskriftene viser altså hvilke perioder den aktuelle sannsynligheten 
gjelder. Tallene ovenfor viser dermed år for år hvor mange av de som 
sluttet et år som b~gynte på igjen neste år. Eksempelvis ser vi da at 44 
prosent av de som gikk ut mellom 1990 og 1991 deltok igjen i 1992. 
Av de som gikk ut mellom 1993 og 1994 var det 54 prosent som 
deltok igjen i 1995. Det ser da ut til at andelen av de som kommer 
tilbake etter først å ha gått ut varierer forholdsvis mye fra år til år. 
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3.1.2 Gjennomsnittsstørrelser for de tre 
kategoriene år for år 

I dette kapittelet vil vi sette sentrale størrelser i det tilgjengelige 
datamaterialet opp mot om gårdsbrukene fortsetter i 
Effektivitetskontrollen, går ut av Effektivitetskontrollen, eller kommer 
som nye mellom to noteringer. Med sentrale størrelse mener vi her en 
del økonomiske variable samt variable for besetningsstørrelse og 
ytelse. Formålet med denne analysen er ålete etter forskjeller mellom 
de bruk som er stabile deltagere og de som har en mer løs tilknytning 
til Effektivitetskontrollen. Slike forskjeller vil indirekte kunne si noe 
om hvilke bruk som føler de har mest utbytte av jevnlig deltagelse i 
Effektivitetskontrollen. 

Fra figur 8 har vi at fra en notering til den neste kan et bruk komme i 
en av følgende tre kategorier: A) være deltaker ved begge noteringene, 
B) delta på den første for så å gå ut av Effektivitetskontrollen, eller C) 
ikke være med på den første men komme inn som ny til den andre. 

Vi vil nå sammenligne gjennomsnittstørrelser for enkelte variable for 
de tre gruppene. Siden det ligger i definisjonen av gruppene at vi ikke 
har tall for alle gruppene fra samme notering, er vi nødt til å gjøre 
følgende tilpasning: Vi sammenligner kategori A og B med 
utgangspunkt i noteringene på tidspunkt t, og sammenligner A og C på 
bakgrunn av noteringene på tidspunkt t + 1. Det vil si at for å finne 
eventuelle forskjeller mellom de som fortsetter, går ut eller kommer 
inn mellom noteringene 1990 og 1991, så vil de som fortsetter som 
deltagere (kategori A) og de som slutter som deltagere etter 1990 
(kategori B) bli sammenlignet ut fra 1990-tall, mens de som kommer 
som nye i 1991 (kategori C) blir sammenlignet med A) ut fra 
1991-tall. 

Perioden 1990 - 1991 
Tabell 12 under viser sentrale gjennomsnittsstørrelser for de tre 
kategoriene og hvorvidt det er signifikante forskjeller mellom dem. 
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Tabell 12. Gjennomsnittsstørrelser/or bruk som fortsetter, går ut 
Il k . li 1990 1991 e er ommer mn me om ou . 

A) B) A)* C) Signifikans Signifikans 
1990 1990 1991 1991 A) vs. B) A)* vs. C) 

Årskyr 15 ,3 15 ,4 15,0 13,9 0,701 0,000 
Avdrått, 6.475 6.691 6.362 6.315 0,000 0,133 
kg/årsku 
DB m.tilsk" 28535 29351 30921 31155 0,002 0,285 
kr/årsku 
DB u. tilsk" 18498 19479 19159 18672 0,000 0,004 
kr/årsku 
Meierileveran 5.880 6.037 5.790 5.729 0,000 0,032 
se, I/årsku 
Oppnådd 4,05 4,08 4,05 4,07 0,047 0,098 
melkepris, kr/I 
Variable 2,54 2,70 2,46 2,60 0,000 0,000 
kostnader, kr/I 

A)* viser noteringen for kategori A) på tidspunkt t + 1 

Tabellen viser at det for enkelte variable er signifikante forskjeller 
mellom kategoriene, det vil si en verdi som er mindre enn 0,05 i 
signifikans kolonnene. På enkelte områder er det altså forskjeller 
mellom de tre gruppene. For eksempel ser det ut til at de som går ut av 
materialet (kategori B) i gjennomsnitt har høyere avdrått enn de som 
fortsetter. DB med og uten tilskudd og meierileveransen er også 
høyere for de som går ut enn for de som fortsetter. Et annet interessant 
moment er at de som går ut i gjennomsnitt også har høyere variable 
kostnader enn de som fortsetter i Effektivitetskontrollen. 

Når vi sammenligner nye medlemmer med de som fortsatte fra forrige 
notering er det også noen signifikante forskjeller å legge merke til. 
Besetningsstørrelsene og meierileveransen er i gjennomsnitt helt klart 
mindre for nye deltakere enn for de som også var med i 
1990-noteringene. DB uten tilskudd er også lavere for nye deltakere 
(kategori C), mens de variable kostnadene er høyere. 
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Perioden 1991 - 1992 
Tabell 13 under er tilsvarende foregående tabell men baserer seg på de 
endringer som er funnet sted i deltakermassen i perioden 1991 til 1992 
og derfor tall fra 1991 og 1992. 

Tabell 13. Gje1111oms11ittstørrelserfor bruk som fortsetter, går ut 
eller kommer i1111mellom1991og1992. 

A) B) A)* C) Signifikans Signifikans 
1991 1991 1992 1992 A) vs. B) A)* vs. C) 

Årskyr 14,9 14,3 15,0 13,9 0,053 0,000 
Avdrått, 6.342 6.408 6.351 6.395 0,072 0,160 
kg/årsku 
DB m.tilsk., 30814 31873 32427 32842 0,000 0,057 
kr/årsku 
DB u. tilsk., 18942 19661 19281 18979 0,000 0,082 
kr/årsku 
Meierileveran 5.773 5.800 5.767 5.771 0,414 0,867 
se, I/årsku 
Oppnådd 4,05 4,11 4,07 4,05 0,000 0,294 
melkepris, kr/I 
Variable 2,47 2,62 2,46 2,58 0,000 0,000 
kostnader, kr/I 

A)* viser noteringen for kategori A) på tidspunkt t + 1 

Tabellen over tolkes på samme måte som foregående tabell, og vi ser 
at sammenlignet med de som fortsetter (kategori A) har de som går ut 
(kategori B) i gjennomsnitt høyere DB med og uten tilskudd, høyere 
oppnådd melkepris og høyere variable kostnader. De som kommer inn 
som nye i 1992 (kategori C) har i gjennomsnitt større besetninger og 
lavere variable kostnader enn de som er med både i 1991 og 1992 
noteringene. 

Perioden 1992 - 1993 
Tabell 14 under viser at for denne perioden lå de som var med ved 
begge noteringer i gjennomsnitt signifikant lavere enn de som gikk ut 
med hensyn til avdrått, DB med og uten tillegg, oppnådd melkepris og 
variable kostnader. Sammenlignet med nye deltakere var 
gjennomsnittsverdiene for de som var med ved begge noteringer 
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signifikant høyere for antall årskyr men lavere for oppnådd melkepris 
og variable kostnader. 

Tabell 14. Gjennomsnittstørre/ser for bruk som fortsetter, går ut 
li k . li 1992 1993 e er ommer inn me om 0 fl . 

A) B) A)* C) Signifikans Signifikans 
1992 1992 1993 1993 A) vs. B) A)* vs. C) 

Årskyr 14,7 14,7 14,6 13,8 0,831 0,001 
Avdrått, 6.350 6.429 6.538 6.513 0,035 0,442 
kg/årsku 

DB m.tilsk" 19054 20251 18280 18061 0,000 0,180 
kr/årsku 

DB u. tilsk" 19054 20251 18280 18061 0,000 0,180 
kr/årsku 
Meierileveran 5.760 5.819 5.852 5.804 0,081 0,094 
se, I/årsku 
Oppnådd 4,05 4,17 3,85 3,89 0,000 0,001 
melkepris, kr/I 
Variable 2,47 2,62 2,38 2,52 0,000 0,000 
kostnader, kr/I 

A)* viser noteringen for kategori A) på tidspunkt t + 1 

Perioden 1993 - 1994 
Tabell 15 under viser at for denne perioden lå de som var med ved 
begge noteringer i gjennomsnitt signifikant lavere enn de som gikk ut 
med hensyn til DB med og uten tillegg og variable kostnader. 
Sammenlignet med nye deltakere var gjennomsnittsverdiene for de 
som var med ved begge noteringer signifikant høyere for antall årskyr 
men lavere for DB med tillegg, oppnådd melkepris og variable 
kostnader. En underliggende forskjell i sats for distriktstillegg 
forklarer sannsynligvis forskjellen i DB med tillegg og høyere 
oppnådd melkepris. 
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Tabell 15. Gjennomsnittstørre/ser for bruk som fortsetter, går ut 
eller kommer inn mellom 1993 og 1994. 

A) B) A)* C) Signifikans Signifikans 
1993 1993 1994 1994 A) vs. B) A) * vs. C) 

Årskyr 14,5 14,3 14,4 13 ,5 0,567 o,obo 
Avdrått, 6.536 6.512 6.500 6.513 0,531 0,637 
kg/årsku 

DB m.tilsk" 32245 32824 31180 32060 0,027 0,000 
kr/årsku 

DB u. tilsk" 18170 18755 17465 17652 0,003 0,230 
kr/årsku 
Meierileveran 5.847 5.819 5.764 5.753 0,428 0,679 
se, I/årsku 
Oppnådd 3,86 3,87 3,64 3,67 0,680 0,001 
melkepris, kr/ I 
Variable 2,39 2,50 2,36 2,49 0,000 0,000 
kostnader, kr/I 

A)* viser noteringen for kategori A) på tidspunkt t + 1 

Perioden 1994 - 1995 
Tabell 16 under viser at for denne perioden lå de som var med ved 
begge noteringer i gjennomsnitt signifikant høyere enn de som gikk ut 
med hensyn til oppnådd melkepris og variable kostnader. 
Sammenlignet med nye deltakere var gjennomsnittsverdiene for de 
som var med ved begge noteringer signifikant lavere for avdrått, DB 
med og uten tillegg, oppnådd melkepris og variable kostnader. En 
underliggende forskjell i sats for distriktstillegg hvor nye deltakere i 
gjennomsnitt har den høyeste, virker også til forskjellen i DB og 
høyere oppnådd melkepris. 
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Tabell 16. Gjennomsnittstørrelserfor bruk som fortsetter, går ut 
Il k . Il 1994 1995 e er ommer inn me om Or! . 

A) B) A)* C) Signifikans Signifikans 
1994 1994 1995 1995 A) vs. B) A)* vs. C) 

Årskyr 14,2 14,6 14,2 14,0 0,109 0,250 
Avdrått, 6.499 6.525 6.465 6.553 0,524 0,006 
kg/årsku 
DB m.tilsk., 31865 31001 30908 33477 0,134 0,000 
kr/årsku 
DB u. tilsk. , 17499 17502 17855 19897 0,984 0,000 
kr/årsku 
Meierileveran 5.760 5.779 5.724 5.771 0,574 0,850 
se, I/årsku 
Oppnådd 3,65 3,62 6,74 3,78 0,006 0,000 
melkepris, kr/I 
Variable 2,39 2,32 2,37 2,75 0,002 0,000 
kostnader, kr/I 

A)* viser noteringen for kategori A) på tidspunkt t + 1 

3.2 Delkonklusjon 

Vi har i dette kapitelet sett på hvordan utviklingen er blant deltakerne i 
Effektivitetskontrollen år for år. Blant annet har vi sett at bare 27 
prosent av de som har deltatt en eller flere ganger i 
Effektivitetskontrollen fra og med 1990 til og med 1995 har deltatt 
alle ganger. Videre har vi også sett at av de bruk som går ut av 
materialet et år er det ca 42 prosent som kommer tilbake neste år. Av 
"nye" et år, utgjør da gruppen av deltakere som gikk ut forrige år men 
som nå deltar igjen 27 prosent. 

Når det gjelder å finne systematiske forskjeller mellom de som 
fortsetter, de som går ut eller de som kommer inn mellom to 
noteringer, er dette ikke lett. Dersom det skal være systematiske 
forskjeller i materialet må det forventes forskjellene gjentas flere 
ganger i vårt materiale. Vi har valgt å baserer våre antagelser om at det 
finnes systematiske forskjeller eller ikke på hvorvidt et utfall gjentar 
seg minst fire av de fem mulige årene. Det gir oss følgende resultat: 
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Ved sammenligninger av gjennomsnittsverdier for de bruk som går ut 
av Effektivitetskontrollen og de som fortsetter mellom to noteringer, 
finner vi at i fire av fem tilfeller har de som går ut høyere DB med og 
uten tilskudd og høyere variable kostnader enn de som fortsetter. 
Dette kan da regnes som systematiske forskjeller. 

Når en sammenligner de som fortsetter mellom to noteringer med de 
som kommer inn, så får vi at i fire av fem år så har de som fortsetter 
flere årskyr enn de som kommer inn. Videre viser det seg at i fem av 
fem år så har de som fortsetter lavere variable kostnader enn de som 
kommer inn. Dette kan da også regnes som systematiske forskjeller. 
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4 Deltagerundersøkelsen 

I kapittel 2 har vi undersøkt hvilken informasjon om betydningen av 
deltagelse i Effektivitetskontrollen vi kan trekke ut av dataene over 
deltagere i perioden 1990 til og med 1995. I dette kapitlet skal vi 
nærme oss Effektivitetskontrollen fra en annen side: Nemlig med 
utgangspunkt i deltagernes subjektive oppfatning av hvilket utbytte 
deltagelse i Effektivitetskontrollen gir, samt hvilke ønsker deltagerne 
har for endring/utvidelse av Effektivitetskontrollens virkemåte. 

4.1 Datagrunnlag 

Dataene vi skal benytte oss av i denne delen av rapporten er hentet inn 
gjennom en spørreundersøkelse blant deltagerne i 
Effektivitetskontrollen. Undersøkelsen er foretatt i september og 
oktober 1996. 

Datainnsamlingen foregikk ved at 2200 melkebruk som var registrert 
som deltagere i 1995 fikk tilsendt et spørreskjema. De 2200 
kontaktede ble tilfeldig uttrukket av deltagermassen. Tilsammen 1200 
av de som ble kontaktet returnerte skjemaet innen fristen. 

For å sjekke representativiteten for utvalget har vi sammenlignet 
utvalget på 1200 med hele deltagermassen i 1995 for enkelte variable. 
Vi finner da at den geografiske fordelingen på utvalget stemmer godt 
overens med fordelingen for den totale deltagermassen på fylkesnivå. 
Også i forhold til besetningsstørrelse er de to gruppene like. Vi har 
ingen mulighet til å sjekke representativiteten til utvalget opp mot 
variable som kjønn, alder og utdannelse, siden dette er variable som 
ikke ligger i Effektivitetskont.rollen. Av de variablene vi har kontroll 
over er det imidlertid ingen ting som tyder på at vi ikke har et 
representativt utvalg av deltagermassen i Effektivitetskontrollen i 
utvalget. 
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4.2 Litt om deltagerne i Effektivitetskontrollen 

Gjennomsnittsalder for bruker i Effektivitetskontrollen er 43 år. I 86 
prosent av tilfellene er bruker mann, og han har gjennomsnittlig 3,6 år 
med utdanning utover grunnskole. Av dette er gjennomsnittlig 1,9 år 
landbruksfaglig utdanning. I forhold til den gjennomsnittlige bonde, 
her representert med verdier fra Landbrukets Utredningskontors 
levekårsundersøkelse (Strøm m.fl . 1996), er den gjennomsnittlige 
deltager i Effektivitetskontrollen dermed signifikant yngre og bedre 
utdannet. 

4.3 Hvordan brukes Effektivitetskontrollen i 
dag? 

Effektivitetskontrollen er et analysesystem som bygger på 
opplysninger delvis fra kukontrollen og delvis fra regnskapene på 
gården. De innhentede opplysningene blir deretter bearbeidet og brukt 
til beregninger av en rekke resultatmål. Tanken bak 
Effektivitetskontrollen er at disse resultatmålene skal danne bakgrunn 
for rådgivning og veiledning av bonden med den hensikt å forbedre 
økonomien i melkeproduksjonen. 

I tabell 17 har vi undersøkt hvordan bonden f'ar presentert resultatene 
fra Effektivitetskontrollen. 

Tabell 17. Presentasjons- og rådgivningstilbud i dag. I prosent av 
Il a e svurte. 

Hvilket rådgivningstilbud 
har du i dag? 

Småmøte 2-8 personer, men med personlig 17,2 
gjennomgang og rådgivning 
Småmøte 2-8 personer, med felles 29,9 
gjennomgang og rådgivning 
Større møte 9-1 5 personer, men med 3,9 
personlig gjennomgang og rådgivning 
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Større møte 9-15 personer med felles 8,2 
gjennomgang og rådgivning 
Tilsendt skriftlig materiale men med 18,2 
senere personlig gjennomgang og rådgivning 
Tilsendt skriftlig materiale uten 19,1 
personlig gjennomgang og rådgivning 
Oppfølging av BK-spesialist 6 

Den mest vanlige formen for veiledning og rådgivning i 
Effektivitetskontrollen er i form av småmøter. Nesten halvparten av 
deltagerne i Effektivitetskontrollen får rådgivning med 2 til 8 
personer, mens ca. 12 prosent f'ar rådgivning på støITe møter. 
Gjennomgang av resultatene og rådgivning foregår i hovedsak i 
fellesskap på møtene, i overkant av 20 prosent har imidlertid tilbud 
om personlig gjennomgang i forbindelse med møtene. I overkant av 
35 prosent av de spurte får skriftlig materiale tilsendt, og halvparten av 
disse har ingen personlig gjennomgang av resultatene. 

I tabell 18 har vi sett på hvordan deltagernes oppfatning av utbytte av 
deltagelse henger sammen med fo1men for rådgivning de i dag har. 

Tabell 18. Sammenheng mellom rådgivningstilbud og økonomisk 
~ektivitetskontrollen. betvdninf! av deltaf!else i Efi 

E-kontrollens betydning for 
et godt økonomisk resultat 

dagens rådgivningstilbud stor litt ingen 
Småmøte 2-8 personer, men med 19,2 62,8 5,1 
personlig gjennomgang og rådgivning 
Småmøte 2-8 personer, men med felles 18,9 65,4 5,1 
gjennomgang og rådgivning 

· Større møte 9-15 personer, men med 13,6 77,3 0 
personlig gjennomgang og rådgivning 
Større møte 9-15 personer med felles 30,4 53,6 5,4 
gjennomgang og rådgivning 
Tilsendt skriftlig materiale med senere 19,2 70,6 4 
personlig gjennomgang og rådgivning 
Tilsendt skriftlig materiale uten 18,1 61 10,7 
personlig gjennomgang og rådgivning 
Oppfølging av BK-spesialist 43,3 50 1,7 
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Tabellen summeres rekkevis slik at vi ser på hvor mange prosent av 
alle som har et gitt rådgivningstilbud i dag fordeler seg på oppfatning 
av utbytte av deltagelsen. Den andelen av de spurte som synes de har 
størst utbytte av Effektivitetskontrollen er de som har oppfølging av 
en BK-spesialist. Her oppgir over 90 prosent at Effektivitetskontrollen 
har stor eller litt betydning for det økonomiske resultatet på gården. 
Dette dreier seg imidlertid om bare 6 prosent av de spurte. Den 
gruppen som har dårligst utbytte av deltagelse er ikke overraskende de 
som f'ar tilsendt skriftlig materiale uten at det blir foretatt en personlig 
gjennomgang av resultatene. Her sier over 1 av 10 at deltagelse er uten 
betydning for det økonomiske utbytte på gården. Av tabell 17 over så 
vi at i overkant av 60 prosent av deltagerne i Effektivitetskontrollen 
får gjennomgått resultatene i forbindelse med store eller små møter og 
med personlig eller felles gjennomgang. Av tabell 18 ser vi at det er 
små forskjeller i hvilket utbytte deltagerne har avhengig av møteform, 
og dataene gir ikke grunnlag for å hevde at personlig gjennomgang gir 
bedre utbytte enn felles gjennomgang. 

Deltagerne i spørreundersøkelsen ble også bedt om å vurdere hvor 
viktig informasjonen fra Effektivitetskontrollen var for beslutninger på 
ulike områder innenfor melkeproduksjonen. Resultatene er vist i tabell 
19. 

Det ser ut til at Effektivitetskontrollen fungerer godt som 
tilstandsrapport over driften: Over 85 prosent av deltagerne synes 
Effektivitetskontrollen gir viktig eller svært viktig informasjon for 
vurdering av økonomiske forhold i produksjonen. Utbyttet av 
medlemskap i forhold til planlegging ser ut til å være mindre. Det er 
her små forskjeller mellom de ulike svaralternativene, og generelt 
fordeler svarene seg omtrent likt med cirka halvparten av deltagerne 
som vurderer utbyttet som mindre viktig eller ikke viktig. Utbyttet av 
deltagelse vurderes spesielt lavt i forhold til f6rdyrking og 
konservering, 32 prosent vurderer informasjonen fra 
Effektivitetskontrollen som viktig eller svært viktig på dette punktet, 
mens hele 62 prosent anser informasjonen som mindre eller ikke 
viktig. 
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Tabell 19. Effektivitetskontrollens betydning for beslutninger på 
ulike områder innenfor melkevroduksion. 

Hvor mye betyr informasjonen fra svært viktig mindre ikke 
E-kontrollen når du skal foreta viktig viktig viktig 
beslutninger på følgende fagfelt? 
produksjonstilpasning 15,3 40,6 31,2 9,3 

Fordyrking og konservering 5,4 26,5 49 13 

Forplanlegging 9,6 38,5 38,6 9,6 

Dyredisponering, 9,9 31,3 41 14,9 
utrangering/påsett/slakting 
Budsjettering 9,5 35,1 34,8 12 

Vurdering av økonomiske 38,2 47 8,9 2,3 
forhold i produksjonen 

Deltagerne i spørreundersøkelsen ble også bedt om å vurdere 13 ulike 
resultatmål i fra Effektivitetskontrollen i fem kategorier fra svært 
viktig til ikke viktig. Frekvenstabeller for disse er lagt i vedlegg 1 bak. 
Høyest score som svært viktig fikk variabelen oppnådd melkepris. 
Hele 85 prosent av de spurte oppga denne variabelen som svært viktig 
eller viktig. Variabelen tap på lavprismelk ble derimot oppfattet som 
det minst nyttige resultatmålet; 1 av 5 av de spurte oppga at denne 
variabelen ikke var viktig. Generelt ser det ut til at de ulike 
dekningsbidragsbegrepene oppfattes som viktige, allikevel er det 
merkbart mindre entusiasme rundt resultatvariablene db/dekar og 
db/buskap enn de mer standardiserte variablene db/årsku eller db/liter. 
Resultatmålene for de variable kostnadene vurderes som noe mindre 
interessante enn dekningsbidragsmålene, allikevel oppgir ca. 80 
prosent at disse er viktige eller svært viktige. I tråd med hva vi fant 
over, at utbytte av deltagelse i Effektivitetskontrollen i forhold til 
fordyrking og konservering er lavt, vurderes resultatvariablene 
forkostnader til ungdyr og antall grovforenheter pr dekar som mindre 
viktige enn de andre resultatvariablene. 

LU-rapport 611996 



Deltagerutbytte av Effektivitetskontrollen 

4.4 Effektivitetskontrollens betydning for 
driftsresultatet på gården 

Side 44 

Tanken bak Effektivitetskontrollen er at grundig oversikt over 
enkeltpostene som inngår i dekningsbidraget i melkeproduksjonen 
skal gi deltagerne kunnskap som kan forbedre totaløkonomien i 
melkeproduksjonen. I tabell 20 er deltagerne i spørreundersøkelsen 
bedt om å angi hvilken betydning deltagelse i Effektivitetskontrollen 
har for økonomien i driften. 

Tabell 20. Effektivitetskontrollens betydning for et godt økonomisk 
resultat. 

Hvor stor betydning mener du 
Effektivitetskontrollen har som hjelpemiddel 

for å oppnå et godt økonomisk resultat? 

antall prosent 
sror 251 '2.U,7 

litt 782 64,5 

ingen 62 5,1 

usikker 113 9,3 

Total 1208 99,6 

Total 1213 100,0 

Deltagerne i Effektivitetskontrollen synes selv de har utbytte av 
deltagelsen. Over 85 prosent av Effektivitetskontrolldeltagerne som 
deltok i spørreundersøkelsen oppgir at de har "litt" eller "stort" utbytte 
av Effektivitetskontrollen. Hele en av fem oppgir at utbyttet er stort. 

Det er ingen sammenheng mellom utbytte av deltagelse og alder, 
generell utdanning eller jordbruksfaglig utdanning. 

51 prosent av de spurte oppgir at det økonomiske resultatet i 
gårdsdriften ville bli bedre med et bedre tilbud om økonomisk 
rådgivning og analyse, mens bare 10 prosent ikke tror dette vil ha 
effekt. Det er en helt klar tendens til at det er deltagere som i dag har 
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stort utbytte av Effektivitetskontrollen som mener at det er potensiale 
for ytterligere forbedringer; av de som oppgir at de har stort utbytte av 
deltagelse i dag, tror hele 70 prosent at utbyttet ville være bedre med 
et bedre rådgivningstilbud. Tilsvarende er det bare 29 prosent av de 
som ikke har noe utbytte i dag som tror at et bedre rådgivningstilbud 
ville gi bedre økonomiske resultater i gårdsdriften. Dette er vist i 
tabell 21. 

Tabell 21. Sammenheng mellom dagens betydning av 
Effektivitetskontrollen og forventinger til effekt av bedre 
anal severktø . 

ville ditt øk resultat bli bedre 
med bedre analyse og 

rådQivninQstilbud? 

ja nei usikker Total 
'-"s oelyoning IOr SlOr amau lfL ( tlf «'+O 

godt øk.resultat prosent 69,9% 2,8% 27,2% 100,0% 

litt antall 374 80 323 777 

prosent 48,1% 10,3% 41,6% 100,0% 

ingen antall 18 21 23 62 

prosent 29,0% 33,9% 37,1% 100,0% 

usikker antall 56 8 49 113 

prosent 49,6% 7,1% 43,4% 100,0% 

101a1 antall 620 116 462 1198 

prosent 51,8% 9,7% 38,6% 100,0% 

Vi har også undersøkt om det fins gjennomgående forskjeller mellom 
hvilket rådgivningstilbud deltagerne i dag har og hvilken tro de har på 
at et bedre rådgivningstilbud ville gi bedre økonomiske resultater i 
melkeproduksjonen. Vi fant ingen slike tendenser. 

Bare 5,3 prosent av de spurte tror at Effektivitetskontrollen kan 
erstatte et fullstendig driftsregnskap som grunnlag for økonomiske 
analyser. Som naturlig kan være er det de deltagerne som i dag synes 
de har stort utbytte av deltagelse som har mest tro på 
Effektivitetskontrollen som analysegrunnlag. 

Et av målene til Effektivitetskontrollen er at deltagerne skal få bedre 
oversikt over driften for slik å kunne bedre driftsrutinene. En kunne 
tenke seg at deltagelse i forsøksring og profesjonelt ført regnskap ga 
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bonden en så god oversikt over driftsopplegget at deltagelse i 
Effektivitetskontrollen noe på vei ville være overflødig. I tabell 22 har 
vi derfor sett om det er forskjell i utbytte av Effektivitetskontrollen 
mellom deltagerne avhengig av hvem som fører regnskapet på 
driftsenheten. Blant deltagerne i Effektivitetskontrollen er det langt 
vanligste å sette bort regnskapsføringen til et regnskapskontor. 27 
prosent av de spurte fører imidlertid regnskapet selv. Tabellen viser at 
vi ikke finner tydelige forskjeller i utbytte av deltagelse mellom de 
som fører regnskapet selv og de som har et regnskapskontor til å føre 
for seg. Vi finner heller ingen forskjell i utbytte mellom de 77 prosent 
av deltagerne som er medlem i forsøksring og de resterende 25 som 
ikke er det. 

Tabell 22. Sammenheng mellom regnskapsfører og mening om 
Ejfektivitetskontrollens betydning for økonomien på 
gården. 

Hva er EKs betydning for et godt 
øk.resultat på driftsenheten? 

stor litt ingen usikker Total 
regns1<aps1ører 1ører se1v ama11 btl LL.:J [L Lb .:JLO 

prosent 17,7% 68,0% 6.7% 7,6% 100,0% 

naoo antall 3 10 1 1 15 

prosent 20,0% 66,7% 6,7% 6,7% 100,0% 

regnsKapsKontor antall 190 549 39 87 865 

prosent 22,0% 63,5% 4,5% 10,1% 100,0% 
Jotal antall 251 782 62 113 1208 

prosent 20,8% 64,7% 5,1% 9,4% 100,0% 

4.5 Endring av Effektivitetskontrollens innhold 

Deltagerne i spørreundersøkelsen ble spurt om hvilket 
rådgivningstilbud de ønsket seg, eventuelt ikke ønsket seg. 
Resultatene er vist i tabell 23 . 
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Tabell 23. Type rådgivningstilbud deltagerne ønsker eller ikke 
k I t li øns er. orosen ava e. 

prosent som prosent 
Type rådgivningstilbud ønsker som ikke 

ønsker 
Småmøte 2-8 personer, men med 27,9 38,5 
personlig 
gjennomgang og rådgivning 
Småmøte 2-8 personer, med felles 37,8 22 
gjennomgang og rådgivning 
Større møte 9-15 personer, men med 4,5 73,9 
personlig gjennomgang og rådgivning 
Større møte 9-15 personer med felles 9,2 66,7 
gjennomgang og rådgivning 
Tilsendt skriftlig materiale men med 48,9 20 
senere personlig gjennomgang og 
rådgivning 
Tilsendt skriftlig materiale uten 13,1 67,9 
personlig gjennomgang og rådgivning 
Oppfølging av BK-spesialist 53,2 40,7 

Den største gruppen av de spurte ønsker at rådgivning og veiledning 
gis gjennom oppfølging av en BK-spesialist eller ved at det gis 
personlig gjennomgang av tilsendte skriftlige resultater. Veiledning og 
rådgivning i forbindelse med småmøter er også ønsket av mange. I den 
forbindelse er det verdt å merke seg at flere ønsker felles gjennomgang 
av resultatene enn de som ønsker personlig (under diskresjon) 
gjennomgang. Ønsket om felles gjennomgang finner vi også igjen 
blant de som helst vil ha større møter. Interessen for større møter er 
imidlertid merkbart mindre enn for små møter. Dette til tross for at vi 
ikke fant betydelige forskjeller i grad av utbytte av deltagelse i 
Effektivitetskontrollen mellom deltagere som i dag har tilbud gjennom 
større møter og deltagere med tilbud om små møter. 

Tabell 23 viser også hvilket tilbud deltagerne ikke ønsker seg. Vi 
finner her igjen det samme mønsteret: De aller fleste ønsker ikke 
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rådgivning gjennom større møter, og igjen er det mindre motstand mot 
møter med felles gjennomgang enn personlig gjennomgang av 
resultatene. Tilsendelse av skriftlig materiale uten senere personlig 
gjennomgang ønskes ikke av 68 prosent av de spurte. Mest 
bemerkelsesverdig er at 41 prosent ikke ønsker oppfølging av 
EK-spesialist. Dette til tross for at nettopp denne rådgivningsformen 
var den som flest ønsket seg, og til tross for at deltagere med denne 
formen for oppfølging har den høyeste andelen av deltagere som anser 
Effektivitetskontrollen som stor betydning for det økonomiske 
resultatet. 

Deltagerne i spørreundersøkelsen ble også bedt om å ta stilling til om 
de ønsket å utvide Effektivitetskontrollen til å omfatte fire nye forhold 
tilknyttet driften på gården. Resultatet er vist i tabell 24. 

Tabell 24. Deltagernes vurdering av å utvide Effektivitetskontrollen 
me d l'k . bl I Il u i e varia e. orosent ava e. 

Burde Effektivitetskontrollen utvides med: antallja i 
prosent 

Beregning av totale kostnader knyttet til grovfOr 71,7 
Beregning av maskinkostnader i grovfordyrkning 62 
Dekningsbidrag for andre grovfOretende dyr 48,2 
Dekningsbidrag for melk og kjøtt hver for seg 74 

Mest interesse er knyttet til å få dekningsbidrag for kjøtt og 
melkeproduksjonen beregnet hver for seg. I Effektivitetskontrollen i 
dag er det et problem at ulik kjøttproduksjon gjør det vanskelig å 
sammenligne resultater mellom ulike produsenter og for en produsent 
over tid. En slik utvidelse av Effektivitetskontrollen vil derfor styrke 
verdien av Effektivitetskontrollen som sammenligningsgrunnlag for 
egen effektivitet i melkeproduksjonen. Det er liten interesse for å 
utvide Effektivitetskontrollen til også å omfatte annen 
kjøttproduksjon. 

Over 70 prosent av de spurte ønsker også en utvidelse med beregning 
av totale grovfOrkostnader i produksjonen. Over fant vi at det var liten 
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interesse rundt dagens f6rvariable, og at verdien av disse ble vurdert 
som lavt. Den store andelen som ønsker beregning av totale kostnader 
knyttet til grovforproduksjonen tyder da på at det er utformingen av 
dagens f6rvariable som er for dårlig, og ikke at det ikke er interesse 
rundt tall for kostnader i f6rproduksjonen. 
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5 Svarfordeling etter kategori 

I dette kapittelet vil vi se på hvordan svarene i spørreundersøkelsen 
fordeler seg med hensyn til strukturelle og økonomiske forhold hos 
respondentene. Tall for disse størrelsene er hentet fra 
Effektivitetskontrollen og er det samme tallmaterialet som i tidligere 
kapitler. I tillegg vil vi også se på svarfordelingen ut fra om 
respondentene er nye deltakere i 1995 eller om de har vært med i 
minst tre år, jfr. tidligere definisjon om etablerte deltakere og 
nykommere. Ikke alle spørsmålene i undersøkelsen egner seg for en 
slik type tilnærming, vi vil derfor bare ta for oss noen av spørsmålene 
i denne sammenhengen. De spørsmålene som vil bli behandlet er 
spørsmål 1, spørsmål 2a, spørsmål 3, spørsmål 4 og spørsmål 9, se 
spørreskjema i vedlegg 2. Spørsmål 1 og 2a setter 
Effektivitetskontrollen i sammenheng med omkringliggende forhold 
av betydning for kunnskap om- og utviklingsmuligheter for 
økonomien på det enkelte gårdsbruk. Spørsmålene 3, 4 og 9 er 
evalueringsspørsmål som omhandler den enkeltes oppfatning av 
Effektivitetskontrollens arbeide og generell oppfatning av betydningen 
av økonomiske analyser og rådgiving for eget driftsresultat. De andre 
spørsmålene fra spørreundersøkelsen er mer rettet mot hvordan 
deltakerne i Effektivitetskontrollen ønsker at dette hjelpemiddelet skal 
implementeres. For disse spørsmålene ser vi derfor ikke et behov for å 
koble svarene med strukturelle og økonomiske forhold hos 
respondentene. 

5.1 Metode og resultater 

Det vi ønsker å oppnå med å se tallmaterialet fra 
Effektivitetskontrollen i sammenheng med svarfordelingen fra 
spørreundersøkelsen, er å se om det finnes forskjellige 
subgrupperinger innen Effektivitetskontrollens medlemmer som 
oppfatter tjenesten forskjellig. Vi forsøker, som nevnt ovenfor, å 
gruppere ut fra to forhold: Det første forholdet er om den enkelte 
respondenten har vært med i Effektivitetskontrollen i minst tre år eller 
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om vedkommende var ny av året i 1995. Hvis det avdekkes forskjeller 
i hvordan disse gruppene svarer, kan det tyde på at medlemmenes 
forventninger til Effektivitetskontrollen avviker fra hva de erfarer som 
medlemmer, eventuelt at enkelte forhold oppfattes annerledes etter at 
en har vært deltaker en stund enn hva som var tilfelle før deltagelse. 

Det andre forsøket på å avdekke subgrupperinger går på spesielle 
forhold vedrørende driften hos den enkelte. For eksempel om 
produksjonsomfang har betydning for hvordan en svarer, om 
økonomisk resultat i form av DB har betydning og lignende. Vi 
kontroller for slike subgrupper ved å sammenligne 
gjennomsnittsverdiene for noen variable fra tallmaterialet i 
Effektivitetskontrollen ut fra hva som er svart i spørreundersøkelsen. 
For eksempel kan vi se om de som sier de er fornøyd med 
Effektivitetskontrollen i gjennomsnitt har større, like stor eller mindre 
besetning enn de som sier de ikke er fornøyde. 

De variablene vi har tatt med er følgende: Årskyr (antall), Avdrått 
(målt i kg melk/årsku), DB med tillegg (inklusive alle tillegg målt i 
kroner/årsku), DB uten tillegg (inklusive <listrikstilskudd målt i kroner 
/årsku), Leveringsprosent (prosent av produksjon som leveres til 
meieri), Meierileveranse (liter melk/årsku), Oppnådd melkepris 
(gjennomsnittlig oppnådd pris innen kvote kril), Tap på lavprismelk 
(utregnet som variable kostnader pr. liter minus 15 øre multiplisert 
med antall liter levert ut over kvote, målt i kr/årsku) og Variable 
kostnader (målt i kroner/liter). 

Tabellene som omhandler svartilbøyeligheten etter strukturelle og 
økonomiske forhold leses på følgende måte: For hver 
bakgrunnsvariabel fremgår også alle svarkategoriene for det aktuelle 
spørsmålet, disse opplysningene står i tabellenes første kolonne. I 
andre kolonne står antall observasjonen i de ulike svarkategoriene, og 
disse vil være identiske for alle variablene. I tredje kolonne står 
gjennomsnittsverdiene gruppert etter variabel og svarkategori. Den 
fjerde kolonnen viser signifikansnivået for eventuelle forskjeller 
mellom de ulike svarkategoriene for den enkelte variabel. For tabell 
25 har vi da at 932 respondenter svarte ja på spørsmålet, mens 269 
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svarte nei. De som svarte ja har i gjennomsnitt 14,6 årskyr, mens de 
som svarte nei har 12,6. Denne forskjellen er også statistisk 
signifikant, noe som fremgår av den fjerde kolonnen. 

5.1.1 Svarfordeling for spørsmål 1 om medlemskap i 
forsøksring 

Spørsmålet var som følgende: "Er bruket medlem i forsøksring?" 

Med hensyn til svarfordelingen etter fartstid i Effektivitetskontrollen 
ble resultatet som følgende: 

Tabell 25. Medlemskap i forsøksring og fartstid i 
Effektivitetskontrollen 

TROFAST* SP1 Krysstabulering 

SP1 

ja 
IKUrA;:)I ae1raKer 1 Antall 617 

minimum % innen 
tre år kategori 

76,7% 

nykommer Antall 317 
i 1995 % innen 

kategori 
79,4% 

Total Antall 934 
% innen 

77,6% kategori 

nei Total 
1 tjf !:l04 

23,3% 100,0% 

82 399 

20,6% 100,0% 

269 1203 

22,4% 100,0% 

Vi ser av tabellen at det ikke er forskjell for den relative fordelingen 
mellom de som er medlemmer i forsøksring og de som ikke er det for 
de to gruppene, etablert deltaker og nykommer i 
Effektivitetskontrollen. Dette er også testet ved kji-kvadrat tester, og 
det var ikke i nærheten av å være signifikante forskjeller mellom 
gruppene. Det store flertallet for både etablerte og nye deltakere 
oppgir altså at de også er medlem i en forsøksring, ca 78 prosent ja 
mot ca 22 prosent nei. 
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Når det gjelder svarfordelingen etter størrelse på produksjon og 
økonomiske forhold ble resultatet som følgende: 

Side 53 

Tabell 26. Driftsmessige forhold og svarfordelingen på spørsmål 
om medlemskao i forsøksrim!. 

Antall Gjennomsnitt Signifikansnivå* 
observasjoner 

Ars kyr 
Medlem 932 14,6 *** 
Ikke medlem 269 12,6 

Avdrått 
Medlem 932 6588,3 *** 
Ikke medlem 269 6332,0 
DB m. till. 
Medlem 932 31713,4 1.S. 

Ikke medlem 269 31292,8 
DB u. till. 
Medlem 932 18874,6 *** 
Ikkemedlem 269 17621,1 
Lev.pros. 
Medlem 932 91,3 1.S. 

Ikke medlem 269 90,6 
Meierilev. 
Medlem 932 5837,3 *** 
Ikke medlem 269 5565,6 

O.mj.pris 
Medlem 932 3,75 1.S. 

Ikke medlem 269 3,73 
Tap lavpr. 
Medlem 932 78,21 1.S. 

Ikke medlem 269 72,27 
Var.kost 
Medlem 932 2,41 1.S. 

Ikkemedlem 269 2,43 
*Vi bruker ***-signifikans/or 99,9% nivå, **-signifikans for 99,0% 
nivå, *-signifikans for 95,0% nivå og i.s. står for ikke signifikante 
forskjeller. 
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Av tabellen over kan vi se at de bruk som også er med i forsøksring i 
gjennomsnitt har både større besetning, høyere avdrått, høyere DB 
uten tillegg og høyere meierileveranse enn de bruk som ikke har 
medlemskap i forsøksring. En forskjell på to årskyr i gjennomsnitt 
mellom de bruk av Effektivitetskontrollens deltakere i 1995 som også 
er medlem i forsøksring og de som ikke er det, må regnes som 
betydelig. Kombinasjonen større bruk og kunnskapservervelse 
gjennom deltakelse i forsøksring slår da også ut i avdråtts-, leveranse 
og økonomiutvikling for denne gruppen. 

Når en også tar hensyn til tilskuddene ser en imidlertid at disse virker 
til å utjevne forskjellene i økonomien; det er ingen forskjell for DB 
inklusive tilskudd mellom gruppene. Andre variabler hvor en i 
utgangspunktet kunne forvente å finne forskjeller i oppnådde 
gjennomsnittsverdier mellom deltakere og ikke deltakere i 
forsøksringer er for oppnådd melkepris og variable kostnader. Dette 
utgangspunktet er begrunnet ut fra en antagelse om at medlemskap i 
forsøksring gir økt kunnskap og at en på den måten skulle kunne ta ut 
en høyere oppnådd melkepris over året, samt redusere forkostnader og 
veterinære utgifter så mye at det slo ut i de variable kostnadene. 
Tabellen over viser imidlertid at dette ikke er tilfellet. Det er ikke 
signifikante forskjeller i gjennomsnittsverdiene for hverken 
leveringsprosent, oppnådd melkepris, tap lavpris eller variable 
kostnader etter svarkategori. 

5.1.2 Svarfordeling for spørsmål 2a om regnskapsføring 

Spørsmålet var som følgende: "Hvem fører regnskapet på 
driftsenheten?". Svaralternativene var 1) Jeg/vi fører selv, 2) Nabo 
fører og 3) Regnskapskontor. 

Med hensyn til svarfordelingen etter fartstid i Effektivitetskontrollen 
ble resultatet som følgende: 
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Tabell 27. Regnskapsføring og fartstid i Effektivitetskontrollen 

TROFAST * SP2A Krysstabulering 

SP2A 

Nabo Regnskaps-
Jeg fører fører kontor fører Total 

11""\Vf"Mvl ae11aKer 1 f\marr LlO 11 Of\:J tlUO 
minimum % innen 
tre år kategori 26,7% 1,4% 71,9% 100,0% 

nykommer Antall 111 4 286 401 
i 1995 % innen 

kategori 27,7% 1,0% 71 ,3% 100,0% 

lotal Antall 326 15 865 1206 
% innen 

27,0% 1,2% 71 ,7% 100,0% kategori 

Vi ser av tabellen at det ikke er forskjell for den relative fordelingen 
mellom de tre ulike svaralteranativene for de to gruppene, trofast og 
nykommer. Dette er også testet ved kji-kvadrat tester, og det var ikke i 
nærheten av å være signifikante forskjeller mellom gruppene. Det 
store flertallet for begge gruppene rar regnskapene ført ved et 
regnskapskontor (ca 72 prosent), ca 27 prosent fører regnskapet selv 
og bare ca 1 prosent rar regnskapet ført av en nabo. 

Når det gjelder svarfordelingen etter størrelse på produksjon og 
økonomiske forhold er resultatene vist i tabell 28 under. 

Tabellen viser signifikante forskjeller for gjennomsnittsverdiene for 
DB med og uten tillegg, meierileveranse og oppnådd melkepris 
avhengig av svarkategori. Hovedkonklusjonen her må likevel være at 
det å føre regnskapet selv gir økt innsikt i egen drift slik at selv om de 
grunnleggende produksjonsmessige forhold er like, kan de som fører 
eget regnskap forbedre resultatet i forhold til de som ikke gjør det. For 
de variablene hvor vi ikke kan påvise forskjeller i materialet etter 
svarkategori, kan en spesielt merke seg at vi ikke finner signifikante 
forskjeller på årsku-nivå. Vi kan på bakgrunn av vårt materiale ikke 
hevde at større bruk setter bort regnskapsføringen, mens mindre bruk 
fører regnskapet selv. Gjennomsnittsverdien for de bruk som lar en 
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nabo føre regnskapet er imidlertid betydelig lavere enn de to andre, 
uten at det slår ut i en statistisk signifikant sammenheng. 

Tabell 28. Driftsmessige forhold og svarfordelingen på spørsmål 
om hvem som fører re1mskaoet oå !!ården. 

Antall Gjennomsnitt Signif.nivå* 
observasjoner 

Årskyr 1 Jeg/vi 326 13,7 1 vs. 2: i.s. 
2Nabo 15 11 , 1 1 vs. 3: 1.S. 

3 Regnsk.knt. 863 14,4 2 vs. 3: l.S. 

Avdrått 1 Jeg/vi 326 6527,8 1 vs. 2: l.S . 

2 Nabo 15 6093,7 1 vs. 3: i.s. 
3 Regnsk.knt. 863 6531,8 2 vs. 3: i.s. 

DB m. till. 1 Jeg/vi 326 32975,0 1 vs. 2: * 
2Nabo 15 29403,0 1 vs. 3: *** 

3 Regnsk.knt. 863 31216,1 2 vs. 3: i.s. 
DB u. till. 1 Jeg/vi 326 19222,8 1 vs. 2: ** 

2Nabo 15 15342,7 1 VS. 3: ** 
3 Regnsk.knt. 863 18424,4 2vs. 3: * 

Lev.pros. 1 Jeg/vi 326 91,3 1vs. 2: i.s. 
2 Nabo 15 90,6 1 vs. 3: i.s. 
3 Regnsk.knt. 863 91,1 2 vs. 3: i.s. 

Meierilev. 1 Jeg/vi 326 5829,2 1 vs. 2: * 
2Nabo 15 5343,6 1 vs. 3: i.s. 
3 Regnsk.knt. 863 5766,4 2 vs. 3: i.s . 

O.mj.pris 1 Jeg/vi 326 3,78 1 vs. 2: i.s. 
2Nabo 15 3,75 1 vs. 3: * 
3 Regnsk.knt. 863 3,73 2 vs. 3: l.S. 

Tap lavpr. 1 Jeg/vi 326 62,42 1 vs. 2: i.s. 
2Nabo 15 62,07 1 vs. 3: i.s. 
3 Regnsk.knt. 863 82,56 2 vs. 3: i.s. 

Var.kost 1 Jeg/vi 326 2,36 1 vs. 2: i.s. 
2Nabo 15 2,59 1 vs. 3: i.s. 
3 Regnsk.knt. 863 2,43 2 vs. 3: i.s. 

* Det er brukt samme notasjon for signifikansnivået som i forrige 
tilsvarende tabell, men her er brukt Bonferroni korreksjonskoeffisient 
for å opprettholde signifikansnivået ved gjentagende tester (mer enn 2 
svaralternativer gjør dette nødvendig). 
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En faktor som det imidlertid må tas hensyn til er at svaralternativ 2 har 
så mye færre observasjoner enn de to andre at variasjonen i denne 
gruppen slår mye sterkere i gjennom. Dette gjør igjen at det er svært 
vanskelig å påvise statistiske forskjeller i gjennomsnittsverdier 
mellom denne gruppen og de to andre. Det kan derfor være 
hensiktsmessig å vurdere de estimerte gjennomsnittsverdiene selv om 
det ikke er påvist signifikante forskjeller i statistisk forstand. 

5.1.3 Svarfordeling for spørsmål 3 om betydningen av 
Effektivitetskontrollen 

Spørsmålet var som følgende: "Totalt sett: Hvor stor betydning mener 
du Effektivitetskontrollen har som hjelpemiddel for å oppnå et godt 
økonomisk resultat?" Svaralternativene var 1) stor betydning, 2) litt 
betydning, 3) ingen betydning og 4) usikker. 

Med hensyn til svarfordelingen etter fartstid i Effektivitetskontrollen 
ble resultatet som følgende: 

Tabell 29. Vurdering av Effektivitetskontrollens betydning og 
fartstid i Effektivitetskontrollen. 

TROFAST* SP3 krysstabulerlng 

SP3 

ingen 
stor bet. litt bet. bet. usikker Total 

I t<V~nv I ue11aKer1 f\ma11 100 O.J.J 41 bJ OU<: 

minimum % innen 
tre år kategori 20,6% 66,5% 5,1% 7,9% 100,0% 

nyKommer An tau 85 244 21 49 399 
i 1995 % innen 

kategori 21,3% 61 ,2% 5,3% 12,3% 100,0% 

Total Antall 250 777 62 112 1201 
% innen 

20,8% 64,7% 5,2% 9,3% 100,0% kategori 

Vi ser av tabellen at for dette spørsmålet er svarprosenten for de ulike 
svaralteranativene for de to gruppene, trofast og nykommer, noe mer 
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avvikende. Disse avvikene er imidlertid ikke store nok til å slå 
igjennom ved kji-kvadrat testene for ulikheter. De ulike testene gav 
signifikansnivåer i området mellom 0,077 og 0,090, altså forholdsvis 
nær, men ikke innen vårt signifikansområde på minimum 0,050. For 
svaralternativene "stor betydning" og "ingen betydning" er 
svarprosentene nærmest sammenfallende på ca 21 og 5 prosent, mens 
for svaralternativene "litt betydning" og "usikker" er det større 
forskjeller. Det er heller ikke rart at kategorien nye medlemmer er mer 
usikre på betydningen av medlemskapet i Effektivitetskontrollen enn 
hva etablerte deltakere er. Selv om denne sammenhengen er 
sannsynlig, er imidlertid denne forskjellen ikke stor nok i vårt utvalg 
til å konkludere med signifikante forskjellig oppfatning av økonomisk 
betydning av deltagelse i Effektivitetskontrollen mellom de to 
kategoriene. 

Når det gjelder svarfordelingen etter størrelse på produksjon og 
økonomiske forhold er resultatet vist i tabell 30 under. 

Tabellen viser ingen signifikante forskjeller i sentrale driftsmessige 
forhold og svartilbøyeligheten for de ulike svaralternativene. Det ser 
da ut til at hvordan Effektivitetskontrollen vurderes som et 
hjelpemiddel for å oppnå et godt økonomisk resultat er uavhengig av 
de ulike strukturelle og økonomiske forhold som råder for 
respondentene. 

Spesielt bemerkelsesverdig er det at det ikke er forskjeller mellom de 
ulike svarkategoriene for variablene DB med og DB uten tillegg samt 
variable kostnader. Dette er poster som det spesielt fokuseres på i 
Effektivitetskontrollens arbeide, men selv for disse variablene er det 
altså ikke oppnådde resultater som er bestemmende for hvordan 
Effektivitetskontrollen vurderes som hjelpemiddel. Ut fra deltakernes 
egne vurderinger kan · en heller ikke si at noen ensartede 
størrelsesgrupper hverken faller igjennom eller blir spesielt prioritert i 
Effektivitetskontrollens arbeid. 
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Tabell 30. Driftsmessige forhold og svarfordelingen på spørsmål 
om betvdnimten av Effektivitetskontrollen. 

Antall Gjennomsnitt Signif.nivå 
observ. 

Årskyr stor bet. 250 13,9 i.s. forskjeller 
litt bet. 775 14,4 for alle 

ingen bet. 62 13,4 svaralternativene 
usikker 112 14,0 

Avdrått stor bet. 250 6527,4 i.s. forskjeller 
litt bet. 775 6567,1 for alle 

ingen bet. 62 6388,0 svaralternativene 
usikker 112 6396,0 

DB m. till. stor bet. 250 31674,0 i.s. forskjeller 
litt bet. 775 31603,9 for alle 

ingen bet. 62 31951,7 svaralternativene 
usikker 112 31597,5 

DB u. till . stor bet. 250 18313,1 i.s. forskjeller 
litt bet. 775 18760,0 for alle 

ingen bet. 62 18553,2 svaralternativene 
usikker 112 18278,8 

Lev.pros. stor bet. 250 91,4 i.s. forskjeller 
litt bet. 775 91,0 for alle 

ingen bet. 62 90,4 svaralternativene 
usikker 112 91,7 

Meierilev. stor bet. 250 5797,8 i.s. forskjeller 
litt bet. 775 5795,7 for alle 

ingen bet. 62 5598,2 svaralternativene 
usikker 11 2 5726,8 

O.mj.pris stor bet. 250 3,74 i.s. forskjeller 
litt bet. 775 3,75 for alle 

ingen bet. 62 3,80 svaralternativene 
usikker 112 3,74 

Tap lavpr. stor bet. 250 65,07 i.s. forskjeller 
litt bet. 775 80,66 for alle 

ingen bet. 62 53,50 svaralternativene 
usikker 112 92,64 

Var.kost stor bet. 250 2,46 i.s. forskjeller 
litt bet. 775 2,39 for alle 

ingen bet. 62 2,47 svaralternativene 
usikker 112 2,45 
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5.1.4 Svarfordeling for spørsmål 4 om 
Effektivitetskontrollen kan erstatte et fullstendig 
driftsregnskap 

Spørsmålet var som følgende: "Kan Effektivitetskontrollen erstatte et 
fullstendig driftsregnskap som grunnlag for økonomiske analyser". 
Svaralternativene var 1) ja, 2) nei og 3) usikker. 

Med hensyn til svarfordelingen etter fartstid i Effektivitetskontrollen 
ble resultatet som følgende: 

Tabell 31. Vurdering om Effektivitetskontrollen kan erstatte et 
fullstendig driftsregnskap som analysegrunnlag og 
fartstid i Effektivitetskontrollen. 

TROFAST* SP4 krysstabulering 

SP4 
Ja Nei Usikker Total 

minimum % innen 
tre år kategori 5,0% 63,6% 31,4% 100,0% 

ny ammer na 24 232 145 401 
i 1995 % innen 

kategori 6,0% 57,9% 36,2% 100,0% 

oa nta 64 743 397 1204 
% innen 

5,3% 61,7% 33,0% 100,0% kategori 

Vi ser av tabellen at det ikke er særlig forskjell for den relative 
fordelingen mellom de tre ulike svaralteranativene for de to gruppene, 
trofast og nykommer. Dette er også testet ved kji-kvadrat tester, og 
heller ikke da ble det påvist signifikante forskjeller mellom gruppene. 
Det store flertallet for begge gruppene mener at Effektivitetskontrollen 
ikke kan erstatte et fullstendig driftsregnskap som grunnlag for 
økonomiske analyser (ca 62 prosent), ca 33 prosent er usikker, og bare 
ca 5 prosent mener at Effektivitetskontrollen kan erstatte et fullstendig 
driftsregnskap. 
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Når det gjelder svarfordelingen etter størrelse på produksjon og 
økonomiske forhold ble resultatet som følgende: 

Tabell 32. Driftsmessige forhold og svarfordelingen på spørsmål 
om Effektivitetskontrollen kan erstatte et fullstendig 
driftsreenskao som analvseerunnlae. 

Antall obs. Gjennomsnitt Signifikansnivå 
Årskyr Ja 64 13,7 i.s. forskjeller 

Nei 743 14,4 for alle 
Usikker 395 13,8 svaralternativene 

Avdrått Ja 64 6601,7 i.s. forskjeller 
Nei 743 6512,3 for alle 
Usikker 395 6559,6 svaralternativene 

DB m. till. Ja 64 31447,2 i.s. forskjeller 
Nei 743 31523,5 for alle 
Usikker 395 31855,2 svaralternativene 

DB u. till. Ja 64 18508,5 i.s. forskjeller 
Nei 743 18625,7 for alle 
Usikker 395 18581,4 svaralternativene 

Lev.pros. Ja 64 91,0 i.s. forskjeller 
Nei 743 91,2 for alle 
Usikker 395 90,9 svaralternativene 

Meierilev. Ja 64 5803,7 i.s. forskjeller 
Nei 743 5774,1 for alle 
Usikker 395 5785,0 svaralternativene 

O.mj.pris Ja 64 3,73 i.s. forskjeller 
Nei 743 3,75 for alle 
Usikker 395 3,75 svaralternativene 

Tap lavpr. Ja 64 42,58 i.s. forskjeller 
Nei 743 83,00 for alle 
Usikker 395 71,22 svaralternativene 

Var.kost Ja 64 2,35 i.s. forskjeller 
Nei 743 2,39 for alle 
Usikker 395 2,47 svaralternativene 

Tabellen viser ingen signifikante forskjeller i sentrale driftsmessige 
forhold og svartilbøyeligheten for de ulike svaralternativene. Med en 
så stor nei-majoritet på dette spørsmålet er det ikke overraskende at vi 
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ikke finner signifikante forskjeller mellom gruppene. En nærmere 
vurdering av gjennomsnittsverdiene for de ulike variablene gir 
imidlertid ikke grunnlag for å hevde at manglende signifikante 
forskjeller skyldes skjev fordeling av svaralternativene i utvalget. Det 
viser seg at dette spørsmålet er det som har de minste forskjellene i 
gjennomsnittsverdiene etter svarkategori av alle spørsmålene i 
undersøkelsen. Konklusjonen må da bli at Effektivitetskontrollen pr. i 
dag ikke er et alternativ til et fullstendig driftsregnskap. Den store 
gruppen som har svart at de er usikre på dette spørsmålet kan 
imidlertid tyde på at de ser for seg dette som et alternativ fremover 
dersom Effektivitetskontrollen utvikler seg i denne retningen. 

5.1.5 Svarfordeling for spørsmål 9 om betydning av 
bedre tilbud om økonomisk analyse og rådgiving 

Spørsmålet var som følgende: "Tror du at ditt økonomiske resultat i 
gårdsdriften kan bli bedre dersom du f'ar et bedre tilbud om økonomisk 
analyse og rådgiving?" Svaralternativene var 1) ja, 2) nei og 3) 
usikker. Resultatene er vist i tabell 33 under. 

Tabell 33. Tro på økonomisk analyse og rådgiving og fartstid i 
Effektivitetskontrollen 

TROFAST*SP9k~s~abu~ring 

SP9 

Ja Nei Usikker Total 
I KUr"f'\.:> I ae11aKer1 "'ma11 .,):,1.,) tj;j ..)4U /::10 

minimum % innen 
tre år kategori 49,4% 10,4% 40,2% 100,0% 

nykommer Antall 225 32 142 399 
i 1995 % innen 

kategori 56,4% 8,0% 35,6% 100,0% 

Total Antall 618 115 462 1195 
% innen 

51,7% 9,6% 38,7% 100,0% kategori 

Vi ser av tabellen at for dette spørsmålet er svarprosenten for de ulike 
svaralteranativene for de to gruppene, trofast og nykommer, noe 
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avvikende. De ulike kji-kvadrat testene gav signifikansnivåer i 
området mellom 0,044 og 0,061, altså delvis innenfor vårt 
signifikansområde på minimum 0,050. Det er relativt flere av de 
etablerte deltakerne i Effektivitetskontrollen som har svart "nei" og 
"usikker" på spørsmålet enn hva som er tilfelle for gruppen nye 
deltakere. Nye deltakere ser derimot ut til å ha større tro på økonomisk 
analyse og rådgiving for å oppnå et bedre resultat (56,4 prosent "ja" 
mot 49,4 prosent "ja" for etablerte deltakere. 

Svarfordelingen etter størrelse på produksjon og økonomiske forhold 
er vist i tabell 34 under. 

Tabellen viser noen signifikante forskjeller for gjennomsnittsverdiene 
for antall årskyr, leveringsprosent og variable kostnader avhengig av 
svarkategori. Der hvor det er signifikante forskjeller, ser en at det er 
bruk med de høyeste gjennomsnittsverdier for antall årskyr, 
leveringsprosent og variable kostnader som har tro på økonomisk 
analyse og rådgiving for å forbedre eget driftsresultat. Det er 
imidlertid bare for de variable kostnadene en ser forskjell i 
gjennomsnittsverdien mellom ja- og nei gruppen. Den gruppen som 
har stor tro på effekten av bedre rådgiving har betydelig høyere 
variable kostnader enn den gruppen som ikke har tro på bedre 
rådgiving. Dette tyder på at troen på rådgiving er mer behovsdrevet 
enn bygget på tidligere gode erfaringer. 

Kort oppsummert vil vi si at tabellen avdekker overraskende små 
forskjeller i gjennomsnittsverdiene etter svarkategori for de ulike 
variablene. Et annyt forhold å merke seg er også den store gruppen 
som er usikker på betydningen av et bedre tilbud om økonomisk 
analyse og rådgiving. Dette er overraskende ut fra det forhold at de 
fleste respondentene over lengre tid har hatt tilbud om- og erfaring 
med økonomisk analyse og rådgiving. På tross av dette 
erfaringsgrunnlaget er likevel ca 40 prosent usikker på betydningen av 
slike hjelpemidler, noe som tyder på svært blandete erfaringer. Denne 
relativt store gruppen utpreger seg heller ikke på bakgrunn av de 
grunnleggende strukturelle- og økonomiske forhold som preger 
driften. 
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Tabell 34. Driftsmessige forhold og svarfordelingenpå spørsmål 
om betydningen av økonomisk analyse og rådgiving for 

0 dd k 'k It t ODDna ø onomzs resu a 
Antall Gjennomsnitt Signif.nivå 

observasjoner 
Årskyr 1 Ja 616 14,6 1vs.2: I.S. 

2 Nei 115 14,3 1 vs. 3: * 
3 Usikker 462 13,7 2 vs. 3: l.S. 

Avdrått 1 Ja 616 6525,6 1vs.2: l.S . 

2 Nei 115 6448,2 1 vs. 3: l.S. 
3 Usikker 462 6573,5 2 vs. 3: l.S . 

DB m. till. 1 Ja 616 31458,9 1vs.2: l.S. 

2 Nei 115 30932,6 1 vs. 3: l.S 
3 Usikker 462 32047,3 2 vs. 3: I.S. 

DB u. till. 1 Ja 616 18672,1 1vs.2: l.S. 

2 Nei 115 18170,7 1vs.3: l.S 
3 Usikker 462 18709,6 2 vs. 3: l.S. 

Lev.pros. 1 Ja 616 91,6 1vs.2: l.S. 

2 Nei 115 90,6 1 vs. 3: * 
3 Usikker 462 90,7 2 vs. 3: I.S. 

Meierilev. 1 Ja 616 5788,3 1vs.2: l.S . 

2 Nei 115 5666,0 1 vs. 3: I.S 
3 Usikker 462 5802,8 2 vs. 3: I.S. 

O.mj.pris 1 Ja 616 3,76 1vs.2: l.S. 

2 Nei 115 3,71 1 vs. 3: l.S 
3 Usikker 462 3,75 2 vs. 3: l.S. 

Tap lavpr. 1 Ja 616 76,61 1vs.2: l.S. 

2 Nei 115 71,42 1 vs. 3: l.S 
3 Usikker 462 80,0 2 vs. 3: l.S. 

Var.kost 1 Ja 616 2,49 1vs.2: ** 
2 Nei 115 2,27 1 vs. 3: ** 

3 Usikker 462 2,35 2 vs. 3: I.S. 
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5.2 Kapitteloppsummering 

Når det gjelder svarfordelingen etter hvor lenge respondentene har 
vært med i Effektivitetskontrollen finner vi signifikante forskjeller 
bare for ett spørsmål, og det er om betydningen av økonomisk analyse 
og rådgiving for oppnådd resultat. Her utpreger nye medlemmer seg 
med mindre usikkerhet og større tro på betydningen av økonomiske 
analyser og veiledning i forhold til de etablerte deltakerne i 
Effektivitetskontrollen. Ellers finner vi ingen signifikante forskjeller i 
svarmønsteret for disse gruppene. Det kan da tyde på at medlemskap i 
effektivitetskontrollen stort sett svarer til forventningene, og at det 
heller ikke påvirker hvordan den enkelte oppfatter situasjonen 
vedrørende de spørsmål som stilles i spørreundersøkelsen. 

For detaljer om hvordan gjennomsnittsstørrelsen for de ulike 
variablene fordelte seg etter besvarelsene på de aktuelle spørsmålene 
vil vi vise til de tidligere tabellene i dette kapittelet. 
Hovedkonklusjonen må likevel være at det var overraskende lite 
forskjeller mellom de ulike gjennomsnittsstørrelsene ut fra hvordan 
spørsmålene ble besvart. På spørsmålet om gårdsbruket også er 
medlem i forsøksring var det til dels betydelige forskjeller i 
størrelsesvariable, mens det på spørsmål om hvem som fører 
regnskapet å gården ser ut til at det å føre regnskapet selv gir en så god 
oversikt over økonomien at DB uten tillegg blir bedre for denne 
gruppen enn de andre. For de andre spørsmålene var det bare mindre 
forskjeller i de bakenforliggende struktur- og økonomivariablene, 
herunder også spørsmålet om hvor mye Effektivitetskontrollen betyr 
for oppnådd driftsresultat. 
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6 Oppsummering og konklusjon 

Formålet med denne rapporten er å undersøke hvilken nytte deltagerne 
i Effektivitetskontrollen har av deltagelsen. En slik evaluering kan 
gjøres på mange ulike måter. Vi har her valgt å ta utgangspunkt i to 
ulike tilnærminger; en objektiv tilnærming der vi undersøker om 
deltagerne har bedre resultater på de områder Effektivitetskontrollen 
selv anfører som satsningsområder, og, en mer subjektiv tilnærming 
der vi undersøker hva deltagerne selv synes om tilbudet de mottar 
gjennom deltagelse. 

6.1 Objektivt utbytte av deltagelse i 
Effektivitetskontrollen 

Formålet med Effektivitetskontrollen er å gi deltagerne en så god 
oversikt over økonomiske resultater i melkeproduksjonen at den 
enkelte melkeprodusent har mulighet til å identifisere på hvilke 
driftsområder han har problemer. Gjennom rådgivning gitt i 
forbindelse med Effektivitetskontrollen skal deltagelsen dermed gi 
muligheter for bedret økonomi i melkeproduksjonen. Utfra dette har vi 
jobbet med følgende hypotese: 

Deltagere i Effektivitetskontrollen bør ha bedre økonomiresultater enn 
melkeprodusenter som ikke deltar i systemet. 

Denne hypotesen ble så testet opp mot et datasett fra 
Effektivitetskontrollen for årene 1990 til og med 1995. Som 
referansegruppe for melkeprodusenter som ikke deltar i 
Effektivitetskontrollen valgte vi å bruke melkeprodusenter som kom 
nye inn et år, og som ikke hadde vært registrert som deltagere i 
tidligere år. De økonomiresultater disse oppnådde ble deretter 
sammenlignet med resultater oppnådd av melkeprodusenter som 
hadde deltatt i Effektivitetskontrollen i minst tre påfølgende år. Dette 
ga oss tilsammen tre sammenligningstidspunkt. 

LU-rapport 611996 



Deltagerutbytte av Effektivitetskontrollen Side 67 

For å sikre oss at eventuelle forskjeller i resultatvariablene fra 
Effektivitetskontrollen ikke skyldtes forskjeller i sammensetning av 
gruppene, undersøkte vi hvor like de to gruppene etablerte deltagere 
og nykommere var på enkelte områder. Vi fant da at nykommerne i 
gjennomsnitt hadde færre antall årskyr enn de etablerte deltagerne. Fra 
delrapport I: Dekningsbidragsbegrepet i Effektivitetskontrollen vet vi 
at antall årskyr er noe korrelert med enkelte økonomivariable. I tillegg 
var nykommerne underrepresenterte i forhold til etablerte deltagerne 
blant melkeprodusenter i Trøndelag, og tilsvarende overrepresenterte 
blant melkeprodusenter i Nord-Norge. Dette ga seg utslag i høyere 
gjennomsnittlig distriktstilskudd blant nykommerne enn blant de 
etablerte deltagerne. Disse to forholdene gjorde at vi i 
sammenligningene mellom de to gruppene måtte foreta korreksjoner 
for ulikt antall årskyr og for ulik størrelse på <listrikstilskuddet. Det 
var ingen forskjeller i avdrått mellom de to gruppene. 

I tabell 35 har vi vist hovedresultatene fra sammenligningene: 

Tabell 35. Sammenligning av resultater fra Effektivitetskontrollen. 
Differanse ny - etablert deltager. Alle tall i kroner pr 
årsku. 

1993 1994 1995 
melkeinntekt -41 ** 42 i.s 551*** 
kjøttinntekt -177 i. s -55 i. s 3150*** 
variable 804*** 689*** 2773*** 
kostnader 
dekningsbidrag -789*** -274 i.s 1389*** 

Melkeinntektene hos etablerte deltagere har gått fra å være såvidt 
høyere til å bli betydelig lavere enn tilfellet er hos nykommerne i 
Effektivitetskontrollen. For 1995 skyldes dette tallet at etablerte 
deltagere oppnådde hele 7 øre lavere melkepris enn nykommerne i 
Effektivitetskontrollen. Vi har da justert for ulik fordeling av 
distriktstilskudd og ulik utbetalingspris fra meieriene. I 1995 var det 
også svært store forskjeller i kjøttinntekter mellom nye og etablerte 
deltagere. Forskjellen gjelder selv om vi sammenligner innad i den 
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enkelte region; det er altså ikke høyere distriktstilskudd på kjøtt hos 
nykommerne som genererer denne forskjellen. 

I alle de tre periodene vi sammenligner for er de variable kostnadene 
hos etablerte deltagere av Effektivitetskontrollen signifikant og 
betydelig (særlig i 1995) lavere enn hos nykommerne. Dette gjelder 
uansett gruppering av materialet; etablerte deltagere har lavere 
variable kostnader enn nykommerne også når vi justerer for ulik 
geografisk beliggenhet, ulik kjøttproduksjon og ulik 
besetningsstørrelse. Dataene viser også at mens de etablerte deltagerne 
har lavere variable kostnader pr årsku med økt besetning, klarer ikke 
nykommerne å utnytte de stordriftsfordelene som tydeligvis ligger på 
kostnadssida. 

Når vi sammenveier de tre faktorene melkeinntekt, kjøttinntekt og 
variable kostnader f'ar vi da en utvikling i dekningsbidraget som går 
fra å være signifikant høyere hos etablerte deltagere i 1993 til å bli 
signifikant og betydelig høyere hos nykommerne i 1995. Det siste til 
tross for hele 2700 kroner høyere variable kostnader hos nykommerne 
dette året. Forskjellen gjelder også om vi korrigerer for ulik 
besetningsstørrelse og for ulik geografisk beliggenhet. Korrigert for 
ulik kjøttinntekt finner vi derimot ingen signifikante forskjeller 
mellom nykommere og etablerte deltagere i 1995. Det betydelig 
høyere dekningsbidraget hos nykommerne i 1995 skyldes derfor trolig 
den gjennomgående høyere kjøttinntekten disse har. 

Hittil i analysen har vi konsentrert oss om to grupperinger av 
deltagerne; nykommere og etablerte deltagere. En gjennomgang av 
datamaterialet viste imidlertid at det fins en betydlig gruppe i tillegg 
til denne, nemlig melkeprodusenter som i perioder er uten aktiv 
deltagelse Effektivitetskontrollen. En nærmere analyse av bevegelsen i 
deltagermassen viste at til tross for et tilsynelatende stabilt voksende 
deltagertall i perioden, har bare 27 prosent av de som var registrert 
som deltager i 1995 vært deltager i hele perioden. Hvert år går ca. 15 
prosent av deltagerne ut av Effektivitetskontrollen, en del av disse 
kommer imidlertid inn igjen på et senere tidspunkt. Vi ønsket å se om 
det var forskjeller mellom de melkeprodusentene som fortsatte som 
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deltagere mellom to noteringer og de som forsvant ut. Det viste seg da 
at i fire av fem tilfeller har de som går ut høyere dekningsbidrag med 
og uten tilskudd og høyere variable kostnader enn de som fortsetter. 
Tilsvarende fant vi at nye deltagere et år hadde systematisk høyere 
variable kostnader enn gruppen av melkeprodusenter som fortsetter 
mellom to noteringer. 

6.2 Subjektivt utbytte av deltagelse 

Mens vi i første del av rapporten jobbet ut fra en tanke om at nytten av 
deltagelse i Effektivitetskontrollen burde gjenspeile seg i oppnådde 
bedre økonomiske resultater hos etablerte deltagere sammenlignet 
med nykommere, ønsket vi også å sjekke deltagernes subjektive 
utbytte av deltagelse; altså hvilke tanker de selv gjorde seg om 
Effektivitetskontrollen. Dette ble gjort i form av en 
spørreundersøkelse der 2500 tilfeldig uttrukne deltagere i 1995 ble 
tilsendt et spørreskjema. 1200 returnerte skjemaet. 

Generelt er deltagerne godt fornøyd med Effektivitetskontrollen som 
redskap for å oppnå et godt økonomisk resultat, og hele 85 prosent av 
de spurte sier at resultatene fra Effektivitetskontrollen er svært viktige 
eller viktige når de skal vurdere økonomiske forhold i driften. 
Resultatene fra Effektivitetskontrollen blir imidlertid i liten grad brukt 
til planlegging av driften, slik at rundt 50 prosent av de spurte sier at 
resultatene fra Effektivitetskontrollen er mindre eller ikke viktige i 
forhold til budsjettering, dyredisponering og fOrplanlegging. 

Rundt 50 prosent av de spurte tror imidlertid det økonomiske 
resultatet ville blitt enda bedre med et bedre tilbud om analyse og 
rådgivning. Det er de som i dag mener de har godt økonomisk utbytte 
av deltagelsen som også har mest tro på bedre resultater med et bedre 
tilbud. Svært få ser imidlertid for seg at Effektivitetskontrollen kan 
erstatte fullstendige driftsregnskap som analysegrunnlag. Deltagerne i 
spørreundersøkelsen ble også forelagt fire forslag til utvidelse av 
Effektivitetskontrollen. Størst interesse var knyttet til oppsplitting av 
dekningsbidraget for kjøttproduksjon og melkeproduksjon, og nesten 
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like mange ønsket utvikling av en bedre grovforvariabel som 
inkluderte beregning av totale kostnader knyttet til grovfor. Derimot 
var det betydelig mindre interesse for å utvide Effektivitetskontrollen 
med dekningsbidrag for andre grovf6retende dyr. 

Effektivitetskontrollen har ulike modeller for presentasjon av 
resultatene overfor den enkelte bonde. Den mest vanlige form for 
presentasjon er i form av småmøter med 2 til 8 personer og med felles 
gjennomgang av resultatene. Over 35 prosent av deltagerne f'ar 
imidlertid resultatene tilsendt, og av disse mottar halvparten ingen 
form for personlig gjennomgang og rådgivning i forbindelse med 
resultatene. På spørsmål om på hvilken måte deltagerne ønsker å få 
resultatene presentert, oppgir rundt halvparten at de ønsker oppfølging 
av Effektivitetskontrollspesialist eller tilsendte resultater med senere 
personlig gjennomgang. Svært mange ønsker også presentasjon i form 
av småmøter. Derimot er store møter oppført som ikke ønsket av rundt 
70 prosent av de spurte. Det er betydelig flere som ønsker felles 
gjennomgang enn de som ønsker personlig gjennomgang på møtene. 

Det er forskjeller mellom hvilket subjektivt utbytte deltagerne har av 
Effektivitetskontrollen og den modell for presentasjon og rådgivning 
de har. Den andelen av de spurte som synes de har størst utbytte av 
deltagelse har oppfølging av en Effektivitetskontrollspesialist. Dette 
dreier seg imidlertid om bare 6 prosent av de spurte. Også blant 
deltagere som f'ar resultatene presentert og analysert i fellesskap på 
større møter er det en stor andel som oppgir at Effektivitetskontrollen 
har stor betydning for et godt økonomisk resultat. Dårligst utbytte har 
de som f'ar resultatene tilsendt og uten at det gis tilbud om personlig 
oppfølging. Dette dreier seg altså om nesten 20 prosent av deltagerne. 
Vi finner ingen markante forskjeller mellom utbytte av deltagelse etter 
om tilbud om oppfølging gis i store eller små møter, eller om det er 
personlig eller felles gjennomgang av resultatene. 

Vi ønsket også å se om deltagernes subjektive oppfatninger av 
Effektivitetskontrollen kunne finnes igjen i observerte forskjeller i 
dataene fra Effektivitetskontrollen. En del av spørsmålene fra 
spørreundersøkelsen ble derfor krysskjørt med datamaterialet fra 
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Effektivitetskontrollen. Hovedinntrykket her er at det er overraskende 
:fa forskjeller mellom deltagerne avhengig av hvordan de har svart på 
spørreundersøkelsen. Det er ingen tegn til at deltagere som oppgir at 
deltagelse i Effektivitetskontrollen har stor betydning for et godt 
økonomisk resultat, har bedre økonomiresultater enn deltagere som 
synes deltagelse er uten betydning. 

6.3 Konklusjon 

De klareste forskjeller mellom deltager og nykommer vi fant, var i 
størrelsen på de variable kostnadene. For hele perioden vi har 
sammenlignet økonomidata mellom etablerte deltagere og 
nykommere, har etablerte deltagere i Effektivitetskontrollen 
signifikant og betydelig lavere variable kostnader enn nykommerne. 
Det er naturlig å se· denne forskjellen som en konsekvens av den sterke 
fokuseringa Effektivitetskontrollen har hatt på kostnadssida. 

Det forspranget lavere variable kostnader gir for størrelsen på 
dekningsbidraget, mister imidlertid de etablerte deltagerne i lavere 
inntekter. En mulig forklaring kan være at Effektivitetskontrollen 
fokuserer så sterkt på kostnadssida at dette går ut over inntektssida. I 
forhold til dekningsbidraget, som jo er den sentrale størrelsen i 
Effektivitetskontrollen, har vi derfor ingen holdepunkter for å si at 
dette er høyere hos etablerte deltagere enn hos nykommerne. Slik sett 
klarer ikke Effektivitetskontrollen å oppfylle sin egen målsetning. 

Samtidig viser spørreundersøkelsen blant deltagerne at deltagerne i 
Effektivitetskontrollen selv synes de har et rimelig godt utbytte av 
Effektivitetskontrollen. At så mange produsenter velger å delta i 
Effektivitetskontrollen i flere korte perioder, tyder også på at 
deltagelse gir en oversikt over økonomien som vurderes som verdifull 
av melkeprodusentene. 
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Vedlegg 1: Spørreskjema 

Bakgrunnsdata: 
- Fylkesnummer 

- Kommunenummer 

- Gårdsnummer 

Opplysninger om bruker/ektefelle/samboer/"samdriver" 
(Dersom flere enn en deltar aktivt i driften, skal opplysninger om de to mest aktive noteres.) 

Kjønn, Alder 
l=mann 

2=kvinne 

Deltaker A 

Deltaker B 

Spørsmål 1 
Er bruket medlem i forsøksring? 

Spørsmål 2a 
Hvem fører regnskapet på driftsenheten? 

Antall år som 
driftsansvarlig 

1) ja 

D 

Utdanning, 
antall år etter 
grunnskole 

2) nei 

D 

Herav antall år 
landbr. faglig 

utdanning 

1) Jeg/vi fører selv 2) Nabo 3) Regnskapskontor 

D D D 

Spørsmål 2b 
Dersom regnskapet føres av regnskapskontor, svar på følgende tilleggspørsmål 

Ja Nei 
l 2 

A. Gis det tilbud om økonomisk rådgiving utover skattespørsmål? D D 
B. Er det lettvint å ra regnskapsopplysninger til EK fra regnskapsfører? D D 
C. Får du regnskapsopplysningene samtidig med skatteregnskapet? D D 

Spørsmål 3 
Totalt sett: Hvor stor betydning mener du Effektivitetskontrollen har som hjelpemiddel for å 
oppnå et godt økonomisk resultat? 

1) stor betydning 2) litt betydning 3) ingen betydning 4) usikker 

D D D D 

Spørsmål 4 
Kan Effektivitetskontrollen erstatte et fullstendig driftsregnskap som grunnlag for 
økonomiske analyser? 

l)ja 

D 

Landbrukets Utredningskontor 1996 

2) nei 

D 
3) usikker 

D 



Spørsmål 5 
Burde Effektivitetskontrollen utvides til å omfatte flere forhold knyttet til driften på gården? 
(sett bare ett kryss pr. linje) 

Ja Nei Usikker 
I 2 3 

A. Beregning av totale kostnader knyttet til grovf6r. D D D 
B. Beregning av maskinkostnader i D D D 

grovf6rdyrkning. 
C. Dekningsbidrag for andre grovf6retende dyr. D D D 
D. Dekningsbidrag for melk og kjøtt hver for seg. D D D 

Spørsmål 6 
Vurder de forskjellige resultatmålene på Årsutskriften for EK og kryss av for hvor viktige du 
synes de er når du skal vurdere driften på gården? 
(sett bare ett hyss pr. linje) 

Resultatmål svært viktig viktig mindre viktig ikke usikker 
I 2 3 viktig 5 

4 
A. Dekningsbidrag inklusiv D D D D D prod.avh. tilsk. (kr/årsku) 
8 . Dekningsbidrag eksklusiv D D D D D prod.avh. tilsk . (kr/årsku) 
C. Dekningsbidrag, 8 , (kril) D D D D D 
D. Dekningsbidrag, 8, pr. daa D D D D D grovfårareal (kr/daa) 
E. Oppnådd melkepris, full pris D D D D D (kril) 
F. Melk - får (kril) D D D D D 
G. Variable kostnader pr. liter D D D D D melk (kr/I) 
H. Variable kostnader, grovfår D D D D D (kr/f.e.) 
I. Forkostnader ungdyr D D D D D (kr/årsku) 
J. Tap på lavprismelk (kr/årsku) D D D D D 
K. Dekningsbidrag inkl. D D D D D tilskudd (kr/buskap) 
L. Dekningsbidrag eks. tilskudd D D D D D (kr/buskap) 
M. Grovforavling (f.e./daa) D D D D D 
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Spørsmål 7 
Hvor mye betyr informasjonen fra Effektivitetskontrollen når du skal foreta beslutninger på 
følgende fagfelt? 
(sett bare ett layss pr. linje) 

Fagfelt svært viktig viktig mindre viktig ikke usikker 
I 2 3 viktig 5 

4 
A. Produksjonstilpasning D D D D D 
B. Fordyrking og konservering D D D D D 
C. Forplanlegging D D D D D 
D. Dyredisponering - D D D D D Utrangering/påsett/slakting 
E. Budsjettering D D D D D 
F. Vurdering av økonomiske D D D D D 

forhold i produksjonen 

Spørsmål 8 
Hvilket rådgivingstilbud har du i forbindelse med EK, hvilket kunne du ønske deg og hvilke 
vil du ikke ha? 
(marker med ett layss det alternativet du har, sett så ett laJ1ss for hver linje for alternativer du 
ønsker eventuelt ikke ønske1~ 

Har Ønsker å Ønsker 
ha ikke å ha 
I 2 

A) Småmøte 2-8 personer, men med personlig (under D D D diskresjon) gjennomgang og rådgiving 
B) Småmøte 2-8 personer, med felles gjennomgang og D D D rådgiving 
C) Større møter 9-15 personer, men med personlig (under D D D diskresjon) gjennomgang og rådgiving 
D) Større møter 9-15 personer, med felles gjennomgang og D D D rådgiving 
E) Tilsendt skriftlig materiale, men med senere personlig D D D gjennomgang og rådgiving 
F) Tilsendt skriftlig materiale, uten personlig gjennomgang D D D og rådgiving 

G) Oppfølging av EK fra spesialist D D D 

H) Annet. .................... " .. ..... . " ... ...... ...... ..... ... " ....... ..... . 
D D D 

Spørsmål 9 
Tror du at ditt økonomiske resultat i gårdsdriften kan bli bedre dersom du får et bedre tilbud 
om økonomisk analyse og rådgiving? 

1) ja 2) nei 3) usikker 

D D D 
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Vedlegg 2: Tabellrapport fra spørreundersøkelsen 

Spørsmål 1 

Er bruket medlem i forsøksring? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

va11a ja ""'" ((,4 ((,b ((,lj 

nei 271 22,3 22,4 100,0 

Total 1210 99,8 100,0 

Spørsmål 2a 

Hvem fører regnskapet på driftsenheten? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

va11a rnrer se1v JLO :a,u 27,U 27,U 
nabo 15 1,2 1,2 28,3 

regnskapskontor 870 71,7 71,7 100,0 

Total 1213 100,0 100,0 

Spørsmål 2b Dersom regnskapet/øres av regnskapskontor: 

Gis det tilbud om økonomisk rådgivning utover skattespørsmål? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

vaua ja Of 1 47,1 b:J,O oo,o 
nei 297 24,5 34,2 100,0 

Total 868 71,6 100,0 

Missing System 
345 28,4 Missing 

Total 345 28,4 

Total 1213 100,0 



Er det lettvint å få regnskapsopplysning til EK fra regnskapsfører? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

a1 ja 

nei 52 4,3 6,1 100,0 

Total 857 70,7 100,0 

Missing System 
356 29,3 

Missing 

Total 356 29,3 

Total 1213 100,0 

Får du regnskapsopplysninger samtidig med skatteregnskapet? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

vana Ja t>~f 57,5 tll ,7 tll,7 

nei 155 12,8 18,2 99,9 

3,00 1 '1 '1 100,0 

Total 853 70,3 100,0 
Missing System 

360 29,7 Missing 

Total 360 29,7 
Total 1213 100,0 

Spørsmål 3 

Totalt sett: Hvor stor betydning mener du Effektivitetskontrollen har 
som hjelpemiddel for å oppnå et godt økonomisk resultat? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

vana scor ..::01 "LU,f "LU,tl W,tl 

litt 782 64,5 64,7 85,5 
ingen 62 5,1 5,1 90,6 
usikker 113 9,3 9,4 100,0 

Total 1208 99,6 100,0 
Missing System 

5 ,4 Missing 

Total 5 ,4 
Total 1213 100,0 



Spørsmål 4 

Kan Effektivitetskontrollen erstatte et fullstendig driftsregnskap som 
grunnalg for økonomiske analyser? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

vaua ja 04 5,J 5,J 5 ,J 

nei 749 61,7 61,8 67,1 
usikker 398 32,8 32,9 100,0 
Total 1211 99,8 100,0 

Missing System 
2 ,2 

Missing 

Total 2 ,2 
Total 1213 100,0 

Spørsmål 5 

Burde Effektivitetskontrollen utvides til å omfatte beregning av totale 
kostnader knyttet til grovfor? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

va11a ja OIU 11,7 72,4 72 ,4 

nei 126 10,4 10,5 82,9 
usikker 205 16,9 17, 1 100,0 
Total 1201 99,0 100,0 

Missing System 
12 1,0 Missing 

Total 12 1,0 
Total 1213 100,0 

Burde Effektivitetskontrollen utvides til å omfatte beregning av 
maskinkostnader i grovfordyrking? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

va11a Ja 10.t. ti~.u ti~ ,ti ti~ , ti 

nei 203 16,7 16,9 79,5 
usikker 246 20,3 20,5 100,0 
Total 1201 99,0 100,0 

Missing System 
12 1,0 Missing 

Total 12 1,0 
Total 1213 100,0 



Burde Effektivitetskontrollen utvides til å omfatte dekningsbidrag for 
andre grovforetende dyr? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid Ja 000 4tl.~ 4~.::i 4~.::i 

nei 267 22,0 22,6 72,1 

usikker 330 27,2 27,9 100,0 

Total 1182 97,4 100,0 

Missing System 
31 2,6 

Missing 

Total 31 2,6 

Total 1213 100,0 

Burde Effektivitetskontrollen utvides til å omfatte dekningsbidrag for 
melk og kjøtt hver for seg? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

Valid ja 0:10 14,U 14 ,tl 14 ,tl 

nei 140 11 ,5 11,7 86,5 
usikker 162 13,4 13,5 100,0 

Total 1200 98,9 100,0 
Missing System 

13 1, 1 Missing 

Total 13 1, 1 

Total 1213 100,0 

Spørsmål 6 
Vurder de ulike resultatmålene på Arsuts/..Tiftenfor EK og kryss av for hvor viktige du synes 
disse er når du skal vurdere driften på gården. 

Svaralternativer: 
1 svært viktig 
2 viktig 
3 mindre viktig 
4 ikke viktig 
5 usikker 



dekningsbidrag ekskl. prod.avh.tilskudd 
(kr/årsku) 

Valid 
Frequency Percent 

vauo l,UU 388 32,4 

2,00 609 50,9 

3,00 145 12,1 

4,00 15 1,3 

5,00 39 3,3 

Total 1196 100,0 

Missing System 
17 

Missing 

Total 17 

Total 1213 

dekningsbidrag B (kr/liter) 

Valid 
Frequency Percent 

vana l,UU 4U4 34,!:> 

2,00 600 51,2 

3,00 113 9,6 

4,00 5 ,4 

5,00 50 4,3 

Total 1172 100,0 

Missing System 
41 

Missing 

Total 41 
Total 1213 

grovforavling (f.e./daa) 

Valid 
Frequency Percent 

vaua l,UU LUO 1/,3 

2,00 574 47,9 
3,00 311 25,9 
4,00 61 5,1 
5,00 45 3,8 
Total 1199 100,0 

Missing System 
14 Missing 

Total 14 
Total 1213 

dekningsbidrag inklusiv prod.avh.tilskudd 
(kr/årsku) 

Valid 
Frequency Percent 

va110 l,UU L"O L.4,f 

2,00 675 56,4 

3,00 171 14,3 
4,00 13 1, 1 

5,00 41 3,4 

Total 1196 100,0 

Missing System 
17 Missing 

Total 17 

Total 1213 

Dekningsbidrag B (kr/daa) 

Valid 
Frequency Percent 

vauo 1,uu· 1~4 lti ,3 

2,00 536 45,2 
3,00 365 30,7 

4,00 44 3,7 
5,00 48 4,0 

Total 1187 100,0 

Missing System 
26 Missing 

Total 26 

Total 1213 

Variable kostnader pr liter melk (kr/liter) 

Valid 
Frequency Percent 

vana l ,UU 378 31 ,6 

2,00 638 53,3 

3,00 141 11,8 
4,00 6 ,5 

5,00 35 2,9 

Total 1198 100,0 

Missing System 
15 

Missing 

Total 15 

Total 1213 



Oppnådd melkepris, full pris (kr/I) Melk - for (kr/I) 

Frequency Percent Frequency Percent 
vana ·1,uu 44U Jo,J vana l,UU Jltj Lb,L 

2,00 575 47,4 2,00 559 46,1 

3,00 142 11,7 3,00 225 18,5 

4,00 11 ,9 4,00 26 2,1 

5,00 29 2,4 5,00 55 4,5 

Total 1197 98,7 Total 1183 97,5 

Missing System 
16 1,3 Missing 

Missing System 
30 2,5 Missing 

Total 16 1,3 Total 30 2,5 

Total 1213 100,0 Total 1213 100,0 

Variable kostnader, grovfor (kr/f.e) Forkostnader ungdyr (kr/årsku) 

Frequency Percent Frequency Percent 
vana l,UU LO'I LJ,4 va11a l,UU lJtl 11,4 

2,00 664 54,7 2,00 563 46,4 
3,00 194 16,0 3,00 398 32,8 
4,00 16 1,3 4,00 49 4,0 
5,00 40 3,3 5,00 47 3,9 

Total 1198 98,8 Total 1195 98,5 
Missing System 

15 1,2 Missing 
Missing System 

18 1,5 Missing 

Total 15 1,2 Total 18 1,5 
Total 1213 100,0 Total 1213 100,0 

Tap på lavprismelk (kr/årsku) Dekningsbidrag inkl.tilskudd (kr/buskap) 

Frequency Percent Frequency Percent 
va11a l,UU Hl!i 15,3 va11a l,UU L/U LL,J 

2,00 336 27,7 2,00 631 52,0 
3,00 408 33,6 3,00 232 19,1 
4,00 228 18,8 4,00 24 2,0 
5,00 39 3,2 5,00 38 3,1 
Total 1197 98,7 Total 1195 98,5 

Missing System 
16 1,3 Missing 

Missing System 
18 1,5 

Missing 
Total 16 1,3 Total 18 1,5 

Total 1213 100,0 Total 1213 100,0 



Dekningsbidrag ekskl. tilskudd (kr/buskap) 

Frequency Percent 
vana l,UU ;;s1;;s ~::i.ti 

2,00 588 48,5 
3,00 224 18,5 
4,00 26 2,1 
5,00 46 3,8 
Total 1197 98,7 

Missing System 
16 1,3 Missing 

Total 16 1,3 
Total 1213 100,0 

Spørsmål 7 
Hvor mye betyr informasjonen fi'a Effektivitetskontrollen når du skal foreta beslutninger på 
følgende fagfelt? 

Svaralternativer: 
1 svært viktig 
2 viktig 
3 mindre viktig 
4 ikke viktig 
5 usikker 

Dyredisponering- utrangering /påsett/slakt Produksjonstilpasning 

Frequency Percent 
vana l,UU 117 9,6 

2,00 371 30,6 
3,00 487 40,1 
4,00 177 14,6 
5,00 35 2,9 
Total 1187 97,9 

Missing System 
26 2,1 Missing 

Total 26 2,1 
Total 1213 100,0 

Frequency Percent 
vana 1,UU 185 15,3 

2,00 483 39,8 
3,00 371 30,6 
4,00 111 9,2 
5,00 40 3,3 
Total 1190 98,1 

Missing System 
23 1,9 Missing 

Total 23 1,9 
Total 1213 100,0 



Budsjettering Vurdering av økonomiske forhold i 
produksjonen 

Frequency Percent 
va11a l,UU 11<! \:I,<! Frequency Percent 

2,00 414 34,1 va11a 1,UU 455 37,5 

3,00 404 33,3 2,00 560 46,2 

4,00 141 11,6 3,00 106 8,7 

5,00 108 8,9 4,00 27 2,2 

Tatal 1179 97,2 5,00 43 3,5 

Missing System 
34 2,8 Missing 

Total 34 2,8 

Total 1191 98,2 
Missing System 

22 1,8 Missing 

Total 1213 100,0 Total 22 1,8 
Total 1213 100,0 

Fordyrking og konservering Forplanlegging 

Frequency Percent Frequency Percent 
va11a l,UU 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

Total 

Missing System 
Missing 

Total 

Total 

Spørsmål 8 
Svaralternativer: 

oo 0 ,4 

321 26,5 

594 49,0 

158 13,0 

49 4,0 

1188 97,9 

25 2,1 

25 2,1 

1213 100,0 

va11a l,UU 1 lJ \:l,J 

2,00 455 37,5 
3,00 456 37,6 

4,00 114 9,4 

5,00 44 3,6 

Total 1182 97,4 
Missing System 

31 2,6 Missing 

Total 31 2,6 
Total 1213 100,0 

1: Småmøte 2-8 personer, men med personlig, under diskresjon, gjennomgang og rådgivning 
2: Småmøte 2-8 personer, med felles gjennomgang og rådgivnig 
3: Større møte 9-15 personer, men med personlig, under diskresjon, gjennomgang og 
rådgivning 
4: Større møte 9-15 personer med felles gjennomgang og rådgivning 
5: Tilsendt skriftlig materiale, men med senere personlig gjennomgang og rådgivning 
6: Tilsendt skriftlig materiale, uten personlig gjennomgang og rådgivning 
7: Oppfølging av EK fra spesialist 



hvilket rådgivningstilbud har du i 
forbindelse med Effektivitetskontrollen? 

Frequency Percent 
va11a l,UU (lj o,4 

2,00 218 18,0 
3,00 22 1,8 
4,00 56 4,6 
5,00 177 14,6 
6,00 177 14,6 
7,00 60 4,9 
Total 788 65,0 

Missing System 
425 35,0 Missing 

Total 425 35,0 
Total 1213 100,0 

Hvilket rådgivningstilbud vil du ikke ha i 
forbindelse med Effektivitetskontrollen? 

Frequency Percent 
va11a 1,UU Il ,I 

2,00 6 ,5 
3,00 30 2,5 
4,00 144 11,9 
5,00 29 2.4 
6,00 410 33,8 
7,00 405 33,4 
Total 1032 85,1 

Missing System 
181 14,9 Missing 

Total 181 14,9 
Total 1213 100,0 

Spørsmål 9 

vilket rådgivningstilbud kunne du ønske de 
i forbindelse med Effektivitetskontrollen? 

Frequency Percent 
vauo l,UU lUb lj,( 

2,00 96 7,9 
3,00 10 ,8 
4,00 28 2,3 
5,00 240 19,8 
6,00 88 7,3 
7,00 530 43,7 
Total 1097 90,4 

Missing System 
116 9,6 Missing 

Total 116 9,6 
Total 1213 100,0 

Tror du at ditt økonomiske resultat I gårdsdriften kan bli bedre 
ersom du får et bedre tilbud om økonomisk analyse og rådgivning? 

Valid Cumulative 
Frequency Percent Percent Percent 

vaua Ja OLl 51,2 51,7 51,f 

nei 117 9,6 9,7 61.4 
usikker 464 38,3 38,6 100,0 
Total 1202 99,1 100,0 

Missing System 
11 ,9 Missing 

Total 11 ,9 
Total 1213 100,0 


