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Forord                  

 

Satsingen på ammeku de siste årene har vist seg vellykket i form av økt produksjon av norsk 

storfekjøtt og flere ammekyr som har vokst i takt med fallende bestand av melkekyr og økt 

etterspørsel. I praksis har dette gitt en geografisk refordeling av om lag 30 000 mordyr av 

storfe i perioden 2008-2017. 

 

Spørsmålet som reises i denne rapporten er hvor disse ammekyrne har kommet og i hvilken 

grad eventuell ny fordeling har bidratt til nedgang av kornareal. Erfaringene hittil kan bli 

viktige for hvordan eventuell videre vekst i ammekutallet skal forvaltes. 
 

Vi takker Forskningsmidler over Jordbruksavtalen for finansiering av et spennende og viktig 

prosjekt.  

 

Vi vil takke Animalia for godt samarbeid og gode bidrag med data. Vi har videre fått gode 

bidrag fra Leif Sørensen og Ole Nikolai Skulberg i Totalmarked i form av data om 

markedssituasjon og prognoser, og fra Anders Huus i Norges Bondelag som har bidratt med 

kommentarer og innspill til økonomiske beregninger. 

 

 

 

Chr. Anton Smedshaug 

Daglig leder AgriAnalyse 

Mars 2019 
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Sammendrag 

Etter flere år med underdekning av norsk storfekjøtt, er en nå kommet i en situasjon der en 

nærmer seg markedsbalanse. Gjennom målrettede tiltak har man relativt raskt greid å nå målet 

om å dekke markedet for norskprodusert storfekjøtt, slik at mengden import utover 

importkvotene er redusert de siste par årene. Tiltak iverksatt for å stimulere til økt 

storfekjøttproduksjon, som innføring av kvalitetstilskudd for kjøtt, økt driftstilskudd og 

husdyrtilskudd og målrettet investeringsstøtte, har slik sett virket. Samtidig kan dette 

framover gi utfordringer i en situasjon der en nærmer seg markedsbalanse for storfekjøtt, idet 

etterspørselen flater ut og det fortsatt er vekst i ammekutallet. 

Som følge av nedgang i antall melkekyr nådde norsk produksjon av storfekjøtt et bunnpunkt i 

2012, med ca. 78 000 tonn. I 2017 var volumet tilbake på samme nivå som rundt 2008, med 

ca. 85 000 tonn. I 2018 har det vært en produksjonsøkning til 89 000 tonn, og dette kan delvis 

forklares med utslakting pga. tørken. I 2019 anslår Totalmarked egg og kjøtt, som har det 

operative ansvaret for markedsreguleringen av storfekjøtt, en produksjon på 85 500 tonn. 

 

I de siste prognosene fra Totalmarked er det anslått at det ikke er rom for å øke mordyrtallet 

(summen av antall ammekyr og melkekyr) ytterligere. Dette er basert på konservative 

antakelser, men tar en også høyde for innvilgede søknader om etablering eller utvidelse av 

ammekuproduksjon hos Innovasjon Norge, som ennå ikke er realisert, er det sannsynlig at vi 

går mot en situasjon med full dekning av norsk storfekjøtt innen få år. Innvilgede søknader til 

ammekuproduksjon hos Innovasjon Norge viser en topp for søknadsomgang 2017. I 2018 er 

dette gått ned igjen, men ligger fortsatt høyere enn snittet for de siste ti årene. Grovt regnet 

kan en si at innvilgede søknader i 2017 tilsvarer en økning på 2 000 tonn storfekjøtt og at 

økningen fra 2018-omgangen tilsvarer rundt 1 200 tonn. 

 

I perioden 2008 til 2017 har antall melkekyr gått ned med 29 000. Dette har blitt veid opp av 

at antall ammekyr har økt med 30 000. I sum utgjør dette en økning på 1 000 mordyr av 

storfe. Totalbestanden i perioden har vært ganske stabil på i overkant av 300 000 mordyr, men 

10 % av bestanden (30 000 mordyr) er altså refordelt fra melkekyr til ammekyr. 

 

Et viktig spørsmål er derfor hvorvidt ammekyrne som har kompensert for nedgangen i 

melkekyr er blitt jevnt fordelt over landet, eller om det har vært en større økning i ammekyr i 

enkelte områder. Særlig er en eventuell forflytning av mordyr fra grasområder til kornområder 

relevant. 

 

I samtlige fylker har det i perioden 2008 til 2017 vært en økning i antall ammekyr og en 

nedgang i antall melkekyr. 60 % av de nye ammekyrne er kommet i fire fylker – med det 
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største antallet i Oppland og Rogaland. Deretter følger Nord-Trøndelag og Hedmark. 

Oppland, Hedmark og Rogaland har en netto økning av mordyr av storfe (melkekyr og 

ammekyr) med hhv. 2 300, 1 500 og 400, mens det i Nord-Trøndelag har vært en nedgang på 

-400. Der mordyrtallet har falt mest er i Møre og Romsdal, der nedgangen har vært på - 2 200 

dyr.  

 

Arbeidsdelingen i norsk jordbruk, der en stimulerer til kornproduksjon på de beste 

jordbruksarealene, og drøvtyggere i grasområdene med karrigere produksjonsgrunnlag, er 

sentral i norsk landbrukspolitikk. Kornområdene befinner seg i hovedsak i arealsone 1 og 3 på 

Østlandet og i arealsone 4 i Trøndelag. Mesteparten av matkornet produseres i sone 1, mens 

kornet i sone 3 og 4 i hovedsak har fôrkvalitet. Det har vært en nedgang i kornareal i alle 

fylker i perioden 2008 til 2017, tilsvarende 227 000 dekar. Trøndelag har hatt den laveste 

nedgangen i kornareal, med ca. 2 % (tilsvarende 11 000 dekar). Nedgangen i kornareal i 

kornfylkene på Østlandet har vært på 173 000 dekar. 

 

Det har vært en økning i grasareal i kornfylkene på Østlandet på 83 000 dekar, mens det i 

resten av landet har vært en nedgang på 192 000 dekar. I sum gir dette en nedgang for landet 

under ett på rundt 108 000 dekar. 

 

Blant kornfylkene på Østlandet skiller Oppland og Telemark seg ut som eneste fylker med 

nedgang i grasareal, med hhv. - 29 000 dekar (-3 %) og - 2 400 dekar (1%). Nedgangen i 

grasareal er stor på Vestlandet (utenom Rogaland), i Nord-Norge og i Sør-Trøndelag. 

 

Likevel er ikke forflytningen av mordyr mellom gras- og kornområder så stor at det er snakk 

om noen rekanalisering. I en totalbestand som har holdt seg jevnt på ca. 300 000 mordyr av 

storfe i perioden 2008, har 5 900 mordyr blitt forflyttet til kornfylkene på Østlandet, mens 

nedgangen i resten av landet har vært på - 4 700 mordyr. Dette tilsvarer at andelen mordyr 

som befinner seg i kornfylkene på Østlandet har økt fra 16 % av totalen i 2008 til 17 % av 

totalen i 2017. Kornfylkene på Østlandet sin andel av den totale sauebestanden i landet har 

økt fra 8 % til 9 % i samme periode. 

 

Det er vanskelig å se noen klar sammenheng mellom økning i antall ammekyr og nedgang i 

kornareal generelt. Kornarealet på Østlandet faller både der det er stor vekst i antall mordyr av 

storfe, og der det er lite vekst. Etablering av ammekuproduskjon kan likevel ha hatt en 

betydning for nedgang i kornareal enkelte steder og særlig der det er sterke storfemiljøer. I 

arealsone 1 i Hedmark og i 3 og 5A i Oppland og Buskerud ser nedgangen i kornareal ut til å 

være mer sammenfallende med økningen i antall mordyr av storfe, det samme gjelder enkelte 

kommuner. 

 

En del steder kan også etablering ha skjedd på gårder i kornområder som har areal som ikke 

kan nyttes uten beitedyr. 
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Det vi ser er imidlertid at utfra målene i landbrukspolitikken om landbruk i hele landet og 

kanaliseringspolitikken, er relevante spørsmål om en har fått veksten i ammeku i de områder 

en ønsker - og et viktig spørsmål er hvor eventuell videre vekst vil komme fremover. Særlig i 

typiske grasområder på Vestlandet og i Nord-Norge, har utviklingen de siste ti årene vært at 

grasareal har gått ut av drift og at antall storfe har sunket. Slik sett virker det nå rimelig å 

målrette støtten til eventuelle nye ammekuetableringer mot de regioner av landet der 

nedgangen i melkekyr til nå ikke har blitt veid opp av en økning i antall ammekyr. Da blir det 

spesielt viktig at det gis rom for å gi investeringsstøtte til mindre bruk enn det som har vært 

praksis til nå. Gjennomsnittlig planlagt størrelse på brukene som har fått investeringsstøtte fra 

Innovasjon Norge de ti siste årene har vært på 57 ammekyr på Vestlandet og 52 ammekyr i 

Nord-Norge. Landsgjennomsnittet har i samme periode ligget på 55. I tillegg kan en vurdere 

om enkelte av produksjonstilskuddene kan få en sterkere innretning mot bruksstørrelse og 

geografi. 
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1 Innledning 

Det har lenge vært underdekning av norsk storfekjøtt. Produksjonen av storfekjøtt har vært 

fallende siden 2006 og fram til 2012 (Figur 1.1). Nedgangen i norsk produksjon skyldes at det 

har blitt færre melkekyr. Med høyere melkeavdrått per ku trengs det færre melkekyr for å 

dekke den stabile etterspørselen etter norsk kumelk som i mange år har ligget på ca. 1,5 mrd. 

liter. I 1998 var melkeytelsen per årsku 6 200 liter per år, i 2017 var ytelsen økt til 7 800 liter 

per år (Tine Rådgivning, 2018). I tillegg blir avsetningen av norske meieriprodukter stadig 

sterkere utfordret gjennom økt import. 

Figur 1.1 Engrossalg av storfekjøtt i Norge i perioden 2000–2018 (venstre akse). Kilde: 
Totalmarked kjøtt og egg (2019b). Svart linje viser antall mordyr av storfe i 
samme periode (høyre akse). Kilde: SSB-tabell 3789 og 3802. 

 
For å øke produksjonen av norsk storfekjøtt har det i de senere årene blitt gjort betydelige 

grep for å styrke lønnsomheten i ammekuproduksjonen. Mengden norskprodusert storfekjøtt 

er nå tilbake på samme nivå som ved årtusenskiftet. TYR, avls- og interesseorganisasjonen for 

spesialiserte storfekjøttprodusenter, beskriver utviklingen slik: 

 

Den økonomiske utviklingen har vært positiv de siste årene, og innføring av 

kvalitetstillegget samt øking av husdyrtilskudd og driftstilskudd i tillegg til 

markedsaktørenes prissetting på slakt har vært hovedårsaken til økt lønnsomhet for 

ammekunæringen.1 

                                                 
1 http://www.tyr.no/wp-content/uploads/2018/04/tyr-strategiplan-mars2018__endelig.pdf 
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Regjeringen slo i forrige jordbruksmelding fast at den vil legge til rette for økt effektivitet og 

for at jordbrukets produksjon av mat kan øke der det er markedsmuligheter for det. Samtidig 

vil regjeringen sikre grunnlaget for den geografiske produksjonsfordelingen og legge til rette 

for økt bruk av norske fôrressurser, herunder utmarksbeite. Det vises også til at Stortinget ved 

behandlingen av de siste årenes jordbruksoppgjør har lagt vekt på at økt produksjon, så langt 

som mulig, skal skje med grunnlag i norske ressurser (Landbruks- og matdepartementet, 

2016). 

 

Norsk landbruksproduksjon og landbrukspolitikk har i stor grad vært innrettet mot 

hjemmemarkedet. For melk og kjøtt har målsettingen vært at norsk produksjon i størst mulig 

grad skal dekke hjemmemarkedets behov. 

 

Tiltakene for å utnytte potensialet for økt norsk storfeproduksjon har vært innrettet mot 

produsert volum, mens hvor og hvordan produksjonen skal foregå ikke har vært gitt like mye 

vekt. Det sentrale spørsmålet er derfor: Når når vi målet om norsk dekning av storfekjøtt, og 

hvor har veksten i antall mordyr av storfe skjedd? 

 

Hvor etableringen av ny ammekuproduksjon skjer er avgjørende for utnyttelsen av norske 

arealer. I denne rapporten går vi gjennom markedssituasjonen for storfekjøtt, og undersøker 

den geografiske utviklingen i ammeku- og melkekuproduksjon i perioden 2008 til 2017, 

sammen med data fra Innovasjon Norge om tilskudd til investeringer i driftsbygninger for 

ammeku og melkeku i samme periode. 

 

Der annet ikke er oppgitt, er datagrunnlag basert på husdyr og jordbruksareal det er søkt 

produksjonstilskudd til for årene 2008 og 2017 (Landbruksdirektoratet, 2008 og 2017). 

 

Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. 

 

 

 

 



 

6 Rapport 4-2019 

 

Definisjoner 

Melkeku: Kyr som er i melkeproduksjon og har kalvet i løpet av de 15 siste månedene (18 

måneder for kyr av bevaringsverdig rase). 

 

Ammeku: Kyr som ikke er melkekyr og som har kalvet i løpet av de siste 15 månedene (18 

måneder for kyr av bevaringsverdig rase). 

 

Øvrig storfe: Kalver, ungokser, kviger og kyr som ikke har kalvet de siste 15 månedene. 

 

Mordyr: Summen av antall melkekyr og antall ammekyr. 

 

Grasareal: Fulldyrka eng, overflatedyrka engareal til slått og beite, innmarksbeite, nepe, 

kålrot til fôr, fôrbete, raigras, fôrraps, fôrmargkål, grønnfôrnepe og øvrige grønnfôr- og 

silovekster. Inkluderer ikke utmarksbeite.  

 

Kornareal: Hvete, rug, rughvete, bygg, havre, oljevekster, erter og bønner til modning eller 

konservering, engrø og annet frø til modning, korn til krossing 

 

Øvrig areal: Vekstgruppene potet, grønnsaker, frukt og bær. Vekstgruppene «Veksthus og 

drivbenker», «Jordbruksareal ute av drift» og «Annet areal i drift» er ikke inkludert. 

 

Kilder: Norges Bondelag (2018), Landbruksdirektoratet (2018a) 
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2 Markedssituasjonen for storfekjøtt 

Dette kapitlet er basert på data og prognoser fra Totalmarked kjøtt og egg2. Ansvaret for 

markedsreguleringen av kjøtt og egg er tillagt avdelingen Totalmarked kjøtt og egg i Nortura, 

som er finansiert gjennom omsetningsavgift. Markedsreguleringen er et virkemiddel for å 

håndtere midlertidige ubalanse i markedet og tilpasning i regionale og sesongmessige 

svingninger mellom produksjon og forbruk. En av oppgavene til Totalmarked er prognoser og 

statistikkarbeid. 

 

Totalmarked utarbeider langtidsprognose én gang i året og prognoser for minst ett år fram i tid 

seks ganger i året: 

 Siste langtidsprognose ble publisert 23. oktober 2018 – Grunnlagsdokument storfe, 

sau/lam og egg – 1. halvår 2019. Den danner grunnlaget for fastsetting av 

gjennomsnittlig planlagt engrospris (Totalmarked, 2018). 

 Siste to-månedersprognose ble publisert 16. januar 2019 – Markedsprognose kjøtt 

og egg pr. januar 2019 (Totalmarked, 2019). 

 

Markedet som reguleres, er det som går gjennom engroshandel. Engrossalget er en beregnet 

størrelse for innenlandsk salg av hele slakt, som beregnes med utgangspunkt i 

salgsproduksjonen. I salgsproduksjonen inngår nesten alt av norsk produksjon, men ikke 

direkte salg fra bonde til forbruker og retur av slakt tilbake til bonden. 

 

Totalmarked beregner engrossalget i det norske markedet på følgende måte: 

 

   Salgsproduksjon hele slakt 

  +  Uttak reguleringslager 

  - Innlegg reguleringslager 

  + Import 

  - Reguleringseksport 

  - Anvendelse til dyrefôr (mindre relevant for storfe)  

  = Engrossalg 

 

Engrossalget beregnes utfra vekten på hele skrotter, som inkluderer bein og avskjær. I tillegg 

er det noe kjøtt i butikker og husholdninger som aldri spises. Derfor ligger engrossalg per 

innbygger en god del over hva folk faktisk spiser. Skal man vurdere kjøttforbruk i 

helsesammenheng, må man bruke tall for reelt forbruk fratrukket svinn, bein mm. NIBIO har 

                                                 
2 http://totalmarked.nortura.no/om-oss/category18547.html 
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på oppdrag fra Animalia de siste årene beregnet reelt kjøttforbruk (Animalia, 2018b). Men for 

dette formålet er selvsagt hele dyret som er i salg det relevante volum å fokusere på. 
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Import av storfekjøtt 

Det norske markedet for omsetning av storfekjøtt er begrenset av faste importkvoter. Kvoter 

innebærer at man får bedre markedstilgang (ingen eller redusert toll) på et gitt volum av en 

vare. En må anta at hele kvotevolumet vil bli importert, derfor må en regne dette som sikker 

tilførsel til det norske markedet sammen med den norske produksjonen. Dersom det etter 

kvoteimport fortsatt er underdekning på storfekjøtt, vil Landbruksdirektoratet sette ned 

tollsatsen og importere til etterspørselen er dekt.  I 2019 har importkvotene for storfekjøtt økt 

fra 6 184 tonn til 7 784 tonn, fordi EU har fått økt sin kvote. I 2018 ble det totalt importert ca. 

10 500 tonn storfekjøtt, det vil si litt over 4 000 tonn utover kvotene. 

 

Totalmarked har anslått at en importkvote på 7 784 tonn i 2019 tilsvarer et slaktevolum på 9 

170 kilo. Dette skyldes at en del av importen fra SACU (Den sørafrikanske tollunion) og GSP-

kvotene (utviklingsland) er biff og fileter, mens de andre kvotene i hovedsak er hele og halve 

skrotter. Det er brukt en omregningsfaktor på 1,33 for å regne om GSP-kvoten på 500 tonn og 

SACU-kvoten på 3 700 tonn til henholdsvis 665 og 4 921 tonn storfekjøtt med bein. 

 

           
 

I tillegg importeres noe kjøtt gjennom blandingsprodukter som f.eks. pizza og pasta, tilknyttet 

protokoll 3 (RÅK-varer) samt 3000-4000 tonn med tilberedte kjøttprodukter av ulike kjøttslag, 

som pølser og lignende (HS:16). Dette kommer i tillegg til importen av kjøtt (HS:02). 

 

Eksport av storfekjøtt fra Norge har de siste fem årene utgjort i snitt 700 tonn per år. 

 

Kjøtt på reguleringslager 
I perioder med overskudd av ferske slakt er det åpning for å legge dette på fryselager under 

gitte forutsetninger. Tilførslene av slakt er størst på høsten, og da kan det oppstå midlertidige 

overskudd i forhold til etterspørselen i det norske markedet. Ved utgangen av 2018 lå det 2758 

tonn storfekjøtt, 3036 tonn saue- og lammekjøtt og 2602 tonn svinekjøtt på reguleringslager. 

For storfe og sau/lam er det et øvre tak på hvor stort volum som årlig kan fryses inn, 

henholdsvis 2500 tonn og 3500 tonn. For svin er det ingen slik volumbegrensning. Avsetning 

på det som er lagt på lager, må finnes gjennom fremtidig salg i det norske markedet. For gris 

er det åpent for salg til utlandet gjennom reguleringseksport. 
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2.1 Historisk utvikling i engrossalg og prognose for 2019 

Engrossalget av storfekjøtt nådde et historisk høyt nivå med 104 500 tonn i 2016 (Figur 2.1, 

se også Tabell 2.1). Importen av storfekjøtt har steget det siste tiåret, men de siste par årene 

har økt norsk produksjon sørget for at det har blitt importert mindre volumer utover 

importkvotene. De siste årene har importkvotene totalt vært på 6 184 tonn, og i 2019 økte det 

til 7 784 tonn (tilsvarer 9 170 tonn hele slakt). Importkvotene må man regne med at uansett 

blir utnyttet, og rommet for økt norsk produksjon er derfor volumet av storfekjøtt som 

importeres utover importkvotene. 

 

I 2018 førte tørken til framskyndet slakting, og dermed ble salgsproduksjonen større enn man 

prognoserte med ved inngangen til året. 

 

I to-månedersprognosen fra januar 2019 er det prognosert med en salgsproduksjon på 85 500 

tonn storfekjøtt i 2019, importkvoter som tilsvarer et slaktevolum på 9 170 tonn, og et 

engrossalg på 98 100 tonn. Det vil si en underdekning på 3 500 tonn i 2019. Samtidig var det 

2 750 tonn storfekjøtt på reguleringslager ved inngangen til 2019, og vi er derfor svært nær 

markedsbalanse for storfe i 2019. En forventer at antallet ammekyr har nådd 102 000 ved 

utgangen av 2019.  

 

Figur 2.1  Engrossalg av storfekjøtt i Norge i perioden 2009 til 2018 og prognose for 2019, 

tonn hele slakt. 
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Tabell 2.1  Norsk produksjon av storfekjøtt, kvoteimport og engrossalg i perioden 2000 til 

2018, samt prognose for 2019. Tonn hele slakt. 

 Norsk produksjon Kvote-import* Engrossalg Balanse inkl. ord. 

import  

2000 90 242 3 065 92 455 852 

2001 85 394 4 769 91 335 -1 172 

2002 85 172 4 551 89 922 -199 

2003 84 823 4 365 91 791 -2 602 

2004 86 059 4 656 92 903 -2 189 

2005 86 914 4 681 91 253 342 

2006 87 184 4 585 91 291 478 

2007 84 162 4 672 96 159 -7 325 

2008 86 111 5 322 97 431 -5 998 

2009 84 491 5 422 91 331 -1 417 

2010 83 135 6 005 90 853 -1 713 

2011 81 332 6 005 93 759 -6 422 

2012 77 713 6 905 97 117 -12 499 

2013 83 395 7 570 96 825 -5 860 

2014 78 434 7 570 93 876 -7 872 

2015 79 349 7 570 103 384 -16 464 

2016 81 358 7 570 104 524 -15 595 

2017 84 859 7 570 102 083 -9 654 

2018 89 046 7 970 99 187 -2 019 

2019 85 477 9 170 98 148 -3 501 

*omregnet til tonn hele slakt. 

 

 

2.2 Prognose for antall ammekyr i 2025 

I langtidsprognosen beregner Totalmarked at det er rom for ca. 90 000 tonn storfekjøtt 

produsert i 2025, det vil si 5 000 tonn mer enn forventet produksjon i 2019. Dette er basert på 

antakelser om befolkningsvekst og kjøttforbruk. For å beregne antall ammekyr det er rom for i 

2025, er det først gjort en beregning av hvor mye slakt en forventer fra melkeproduksjonen i 

2025. Det er antatt at melkeytelsen per ku øker til 8 150 kg (0,5% per år), og at total 

meierileveranse er på 1440 millioner liter kumelk i 2025. Dette tilsvarer et behov for 201 100 

melkekyr, en nedgang på ca. 17 000 fra dagens 218 500 melkekyr. Basert på antatt 

effektivitetsøkning for hver av produksjonene er det beregnet at det er rom for 102 000 

ammekyr i 2025. Dette er det samme antallet ammekyr som en forventer ved utgangen av 

2019.  
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I langtidsprognosen fra høsten 20173 slo man fast at det fortsatt var rom for å øke den norske 

produksjonen av storfekjøtt, men at den store interessen for å drive med ammeku og den 

bedrede økonomien i produksjonen skulle tilsi at en måtte vise noe mer forsiktighet med tanke 

på prisøkninger framover for å sikre at den videre veksten skjer på en kontrollert måte. Ett år 

senere tyder de siste prognosene på at det ikke lenger er rom for noen særlig økning i antall 

ammekyr.  

 

Samtidig er det lagt til grunn nokså konservative antakelser for prognosene, og det er derfor 

en viss usikkerhet knyttet til hvor stort det gjenværende rommet for økt norsk produksjon er. 

 

Sentrale forutsetninger i prognosene: 

 Bruker laveste befolkningsprognose fra SSB av forsiktighetshensyn. Det er lagt til 

grunn en vekst i folketallet på 3,3 % fra 1. januar 2018 til 1. januar 2025. 

 Sikkerhetsmargin på 2 500 tonn for å unngå innfrysing av helt slakt. 

 Kumelkvolum: 1 440 mill. liter i 2025. TINE har ulike scenarioer for melkebehovet i 

2025. Utfra en moderat befolkningsvekst er 1440 mill. liter et gjennomsnitt av TINEs 

scenarier. Det er tatt hensyn til bortfall av eksportstøtten til ost, som er beregnet å 

utgjøre i overkant av 100 mill. liter i tapt produksjon. 

 Årlig effektivitetsøkning kjøttproduksjon4: melkerase: 0,5 %, kjøttfe: 1 % 

 Kg kjøtt per melkeku: 2017: 273 kg, 2025: 284 kg. 

 Kg kjøtt per ammeku: 2017: 299 kg, 2025: 323 kg. 

 Årlig økning i melkeytelse per ku: 0,5 % 

 Forbruk per innbygger holdes på dagens nivå. 

 

2.2.1 Ulike scenarioer mot 2025 

Totalmarked har utarbeidet et scenario der melkeytelsen økes til 8500 kg (1 % økning per år). 

Da vil man med ellers like forutsetninger (bl.a. meierileveranse på 1440 millioner liter i 2025 

og norsk produksjon av storfekjøtt på 90 000 tonn) ha behov for 192 100 melkekyr og 

110 000 ammekyr i 2025. 

 

I forbindelse med dette prosjektet har Totalmarked i tillegg kjørt et scenario der 

melkeavdråtten holdes på 2017-nivå fram mot 2025. I tørkeåret 2018 økte ytelsen med 2 % 

grunnet økt kraftfôrforandel, og en kan ikke regne dette som et normalår. I 2017 var 

melkeavdråtten 7800 kilo per årsku. (Det var ingen økning fra 2016 til 2017, men fra 2015 til 

2016 økte melkeytelsen med 0,7 %.) 

 

                                                 
3 http://totalmarked.nortura.no/getfile.php/13316834-
1496325377/Totalmarked/Grunnlagsdokument/170515%20GrD.pdf 
4 Effektivitetsøkning kan f.eks. være flere kalver per ku og år, høyere slaktevekter og kortere framfôringstid. 
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Uten økning i melkeavdrått vil det med ellers like forutsetninger som i øvrige scenarier, være 

rom for 93 000 ammekyr i 2025. Dette er en nedgang på 5000 mordyr fra dagens 98 000. Det 

er derimot et spørsmål om det er realistisk med en utvikling der avdråttsøkningen stopper opp, 

gitt at denne har økt jevnt i mange år (Figur 2.2) og at en enda ikke har nådd taket for hva som 

er mulig. Potensialet for økt avdrått ligger på opp mot 10 000 til 12 000 kilo melk per årsku 

(Fjellhammer og Thuen, 2014). Dette vil imidlertid innebære enda høyere kraftfôrandel. 

Figur 2.2  Antall melkekyr (SSB tabell 3789) og melkeavdrått per årsku (Tine Rådgivning, 
2018). 

 
 

De tre scenarioene er oppsummert i Tabell 2.2. Flere scenarioer er vedlagt i vedlegg 1. 

Tabell 2.2  Oppsummering av scenarioer for melkeytelse, antall melkekyr og antall 
ammekyr i 2025, basert på en forutsetning om et rom for norsk 
storfekjøttproduksjon på 90 000 tonn. 2018-tall er faktiske tall. 

 Melkevolum, 

mill. liter 

Melkeytelse, 

kg/årsku 

Antall 

melkekyr 

Antall 

ammekyr 

Sum 

mordyr 

2018 1 520 7 950 218 500 98 000 316 500 

Hovedscenario, 

2025 

1 440 8 150 201 100 102 000 303 100 

Scenario med 

høyere avdrått 

2025 

1 440 8 500 192 100 110 000 302 100 

Scenario med 

avdrått i 2025 som i 

2017 

1 440 7 800 211 200 93 000 304 200 

 

 

 ‐

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

 8 000

 9 000

 ‐

 40 000

 80 000

 120 000

 160 000

 200 000

 240 000

 280 000

 320 000

 360 000

A
vd

rå
tt
 p
er
 å
rs
ku

A
n
ta
ll 
m
e
lk
e
ky
r

Antall melkekyr Avdrått per årsku



 

14 Rapport 4-2019 

Samtlige scenarioer innebærer en nedgang i antall mordyr av storfe. Årsaken til dette er en 

forventning om mer effektiv kjøttproduksjon, det vil si at en produserer stadig flere kilo kjøtt 

per mordyr. I tillegg spiller det inn at ammekubestanden de siste årene har vært under 

oppbygging (Figur 2.3). I en oppbyggingsfase vil det slaktes ut mindre, fordi flere kalver 

brukes som rekrutteringsdyr (dvs. nye mordyr). 

Figur 2.3  Nedgang i antall melkekyr og økning i antall ammekyr, per år. Svart linje viser 
netto tilførsel av mordyr av storfe. 

 
 

2.3 Mer om slaktevekter 

Ca. 70 % av storfekjøttet i Norge kommer fra melkeproduksjonen og ca. 30 % kommer fra 

ammekyr (Nortura, 2019). Totalt antall mordyr i storfeholdet har holdt seg nokså stabilt de 

siste ti årene (-1000 dyr fra 2008 til 2017), og volumene av storfeslakt er omtrent like i 2017 

og i 2008. Melkeproduksjonen har høyere produksjonseffektivitet og flere kalver per årsku 

enn ammekyr (Tabell 2.3), men samtidig er slakt av ammekurase tyngre enn slakt av 

melkerase. I 2010 var 44 % av ammeku-mordyrene av lette raser og 49 % av tunge raser. I 

2018 var 37 % lette raser og 59 % tunge raser (Figur 2.4). 

 

Typiske lette kjøttferaser er Hereford, Aberdeen Angus og Høylandsfe, mens typiske tunge 

kjøttferaser er Charolais, Limousin, kjøttsimmental og Blonde d’Aquitaine. Mange ammekyr 

er krysninger mellom ulike raser, blant annet er det ved omlegging fra melkeproduksjon 

(NRF) til ren kjøttproduksjon vanlig å krysse inn kjøttferaser i NRF. Utvikling i rasefordeling 

fra 2011 til 2017 samt fylkesvis rasefordeling i 2017 er lagt ved i vedlegg 2. 
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Tabell 2.3 Kalvinger per årsku per år. (Animalia, 2019) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Melkeku 1,17 1,13 1,16 1,15 1,22 1,18 1,20 1,26 1,15 1,21 1,22  

Kjøttfe 1,03 1,04 1,04 1,01 0,98 0,96 0,97 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 

 

Figur 2.4  Antall mordyr fordelt mellom tunge og lette raser og krysninger, fra 
Storfekjøttkontrollen 2007–2018. Før 2010 ble det ikke skilt på tung og lett 
krysning og alle krysninger defineres som ‘krysninger’. Fra 2010 defineres 
krysninger med overvekt av tung rase i gruppa ‘Tunge rase og krysninger’, 
krysninger med overvekt av lett rase defineres som ‘Lette raser og krysninger’. 
‘Krysninger’ er dyr med lik andel tung og lett rase. (Animalia, 2019) 

 
 

2.4 Har forbruket økt i takt med befolkningsveksten? 

I Meld St. nr. 9 (2011-12) heter det: «Statistisk sentralbyrå anslår at det vil bli 20 pst. flere 

innbyggere i Norge de neste 20 årene. Det skal legges til rette for at den landbaserte 

matproduksjonen kan øke i takt med etterspørselen til en økende befolkning i Norge.» Dette 

har vært den rådende fortelling i Norge siden økningen i folketall begynte for alvor med øst-

utvidelsen i 2004 og den frie flyten i EU ble fremmet gjennom mindre grensekontroller 

mellom EU-landene og lavere kontroll på yttergrensene. Forventningene til de samlede 

effektene av økt folketall og bedret kjøpekraft har vært store, også i norsk jordbruk. Også i 

Meld. St. 11 (2016-2017) heter det at «Produksjonen av storfekjøtt har i hovedsak vært 

fallende siden årtusenskiftet samtidig som forbruket har økt i takt med befolkningsøkningen». 

 

Utviklingen i engrossalg av de viktigste kjøttslagene og egg per innbygger i perioden 1990 til 

2018 er vist i Figur 2.5. For storfekjøtt har det vært et jevnt engrossalg på rundt 20 kilo per 

innbygger fra midten av nittitallet og fram til 2008, før det falt noe. Viktige grunner til det er 
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økt forbruk per person av kylling og laks (ikke med i figuren), samt svin fram til 2007. Selv 

med stagnerende forbruk per person av svin, storfe og lam/sau, har totalvolumene steget 

Tabell 2.4).  

Figur 2.5  Engrossalg per innbygger av de viktigste kjøttslagene samt egg. Kilde: 
Totalmarked egg og kjøtt. 

 
 

I Tabell 2.4 sammenlignes befolkningsvekst, økning i konsumprisindeks og kjøpekraftsvekst 

mot økning i engrossalg i to perioder. Fordi det er en del svingninger i engrossalget fra år til 

år, gir det et riktigere bilde å bruke et gjennomsnitt over to år enn å sammenligne enkeltår 

med hverandre. 

Tabell 2.4  Befolkningsvekst, økning i konsumprisindeks, vekst i reallønn og økning i 
engrossalg av de viktigste kjøttslagene og egg, perioden 1999 til 2018. 

  

99/00 til 08/09 

 

08/09 til 17/18 

Hele perioden 

99/00 til 17/18 

Befolkningsvekst 7 % 11 % 18 % 

Økt konsumprisindeks 20 % 20 % 44 % 

Vekst i reallønn 27 % 12 % 43 % 

Økt engrossalg, 

tonn hele slakt 

Storfe/kalv 2 % 7 % 9 % 

Svin 31 % 10 % 44 % 

Sau/lam 11 % 4 % 16 % 

Kylling 129 % 27 % 192 % 

Total 31 % 12 % 47 % 

Økt engrossalg, egg 21 % 20 % 46 % 

 

I begge perioder har det totale kjøttforbruket økt omtrent like mye som reallønnen. 
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I perioden 99-08 økte folketallet med 7 %, mens det knapt var vekst i engrossalget av 

storfekjøtt. I samme periode ble engrossalget av kylling mer enn doblet (129 %), mens svin 

steg med 31 %, egg med 20 % og lam med noe mer enn folketallet (11 %). 

 

I perioden 09-18 var det en høyere folketallsvekst, med en økning på 11 %. Forbruksveksten 

derimot, falt klart tilbake, og det var en lavere vekst i engrosforbruket av svin, storfe og småfe 

enn i folketallet. Kun fjørfe og egg hadde en forbruksvekst på engrosnivå som var høyere enn 

økningen i folketallet.  

 

Det er med andre ord grunnlag for å si at folketallsveksten ikke har ført til den forventede 

etterspørselsøkningen etter storfe (og sau/lam). Årsakene til dette bør undersøkes nærmere.  
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3    Satsingen på økt norsk storfekjøttproduksjon 

Det har vært gjennomført flere utredninger og framskrivninger i forbindelse med ønsket om å 

øke norsk produksjon av storfekjøtt for å ta igjen underdekningen. I 2012 satte Landbruks- og 

matdepartementet ned en ekspertgruppe som fikk som mandat å se på løsninger for å øke 

norsk storfekjøttproduksjon. En annen ekspertgruppe skulle gi anbefalinger om tiltak for økt 

norsk kornproduksjon. 

 

På den tiden var underdekningen av storfekjøtt i det norske markedet på ca. 10 000 tonn etter 

kvoteimport, tilsvarende en underdekning på 35 000 til 40 000 mordyr. Utredningen ble 

framlagt i februar 2013. I sammendraget i utredningen står at det at: 

 

Uten tiltak for å motvirke den raske nedgangen i antall melkekyr er det estimert et 

behov for 40 000–80 000 flere ammekyr i løpet av neste tiårsperiode for at norsk 

storfekjøttproduksjon skal dekke innenlandsk etterspørsel. 

 

Den gang var tallet på ammekyr ca. 65 000. Det vil si at en anslo at det ville være behov for 

mellom 105 000 og 145 000 ammekyr i 2022. Som beskrevet i forrige kapittel, anslår nå 

Totalmarked at det vil være behov for 102 000 ammekyr i 2025, og at vi vil ha nådd dette 

antallet i løpet av 2019. Vi er altså i en markedssituasjon som ligger helt i nedre bånd av hva 

en framskrev i 2012. 

Figur 3.1 Scenarioer for behov for økning i antall ammekyr. (Landbruks- og 
matdepartementet, 2013). 
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I rapporten ble det fremmet følgende forslag: 

 

De viktigste muligheter for å øke produksjonen av norsk storfekjøtt i dagens 

populasjon er: 

- på kort sikt: 

 Økning av slaktevekt for lette okseslakt 

 Oppfôring av kalv som i dag ikke slaktes som kvalitetskalv 

- på litt lengre sikt: 

 Flere kalver per årsku 

 Økt anvendelse av bruksdyrkrysning og planmessig krysning med kjøttfe 

For å stimulere til dette er viktige tiltak: 

 Faglig løft, som kan bidra til både økt produksjon og forbedret lønnsomhet 

 Spesielt fokus på de tyngste kostnadsdriverne i produksjonen 

 Innretning av tilskudd slik at det i sterkere grad fremmer produksjon av 

kjøtt framfor hold av dyr 

For å øke populasjonen med flere dyr og flere besetninger er det i tillegg til ovenfor 

nevnte, behov for: 

 Utvikling av rimelige og rasjonelle bygningsløsninger 

 Økt støtte til investering og finansiering av bygg og innkjøp av dyr 

 

Dette har vært viktige innspill til forsterkning av ammekusatsingen fra 2013, og flere av 

tiltakene har vært gjennomført i større eller mindre grad. Flere regionale initiativer startet 

også opp på denne tiden, som storfeprosjektet i Rogaland (2013), prosjektet «Økt 

storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag» (2014) og i Hedmark (2014), der Oslo/Akershus 

hektet seg på året etter. 
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3.1 Tilskuddsordningene 

3.1.1 Innføring av tilskudd som har vært viktige for økt storfekjøttproduksjon 

Viktige endringer gjennom jordbruksavtalen for å stimulere til økt produksjon av storfekjøtt 

har vært: 

  2002/03:   eget driftstilskudd for ammeku 

  2008/09:  eget driftstilskudd for ammeku på melkebruk  

  2012/13:  husdyrtilskudd også til ammekyr utover 50 ammekyr 

  2013/14:  kvalitetstilskudd for storfekjøtt 

  2014/15:  endring av husdyrtilskuddet for ammeku. Kategoriene 1–25 dyr og 

  26–50 dyr slått sammen til én kategori (1–50 dyr) og gitt samme  

  tilskudd per dyr. Tidligere ble det gitt høyere tilskudd per dyr opptil 25  

  dyr. 

 

Tilskuddene har i stor grad vært innrettet mot å øke produksjonsvolumet, mens geografisk 

struktur («landbruk i hele landet») og bruksstørrelse har vært tillagt mindre vekt. Tilskudd 

som går direkte på produsert mengde, slik som kvalitetstilskuddet, har vært effektivt i en 

situasjon med underdekning, men blir mer kompliserte å håndtere i en eventuell situasjon med 

overdekning.  

 

Driftstilskuddet for ammeku er mindre differensiert mtp. geografi og bruksstørrelse enn hva 

driftstilskuddet for melkeproduksjon er. Det finnes sju geografiske soner for driftstilskudd, og 

for ammeku er dette gruppert i to grupper, mens det for melkeku er gruppert i fire grupper. I 

melkeproduksjonen gis støtten per bruk, slik man relativt sett får mer støtte per dyr om man 

har en liten besetning. For ammeku derimot, gis støtten per ammeku opp til 39 ammekyr. Ved 

40 eller fler ammekyr gis støtten per bruk. 

 

Endringen av husdyrtilskuddet som følge av jordbruksavtalen 2014 var en vridning bort fra 

mer støtte til mindre bruk. Før endringen ble det gitt høyere støtte per dyr til bruk med 25 eller 

færre ammekyr, og lavere støtte per dyr utover 25 ammekyr. 

 

Kvalitetstilskuddet er et produksjonsdrivende tilskudd som belønner volumproduksjon og 

har vært et effektivt virkemiddel for å få opp volumene av storfekjøtt raskt. 

 

3.1.2 Mer om kvalitetstilskuddet for storfekjøtt 

Kvalitetstilskuddet var et av resultatene av utredningen fra ekspertgruppen nedsatt av 

Landbruks- og matdepartementet i 2012/13, som hadde som mandat å gi statsråden råd om 

hvordan produksjonen av storfekjøtt kunne økes. En av de viktigste anbefalingene fra 

ekspertgruppen var at tilskudd måtte innrettes slik at de i sterkere grad fremmer produksjon av 
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kjøtt framfor hold av dyr. Det ble blant annet anbefalt Innføring av et kvalitetstilskudd for 

slakt over en viss vekt og kvalitet. Dette tilskuddet må innføres med friske midler. 

 

Kvalitetstilskuddet ble vedtatt i jordbruksoppgjøret samme år og innført fra 1. januar 2014 for 

alle storfeslakt med klasse O eller bedre i klassifiseringssystemet (les mer om 

klassifiseringssystemet i egen boks). Tilskuddet gis til alle kategorier storfeslakt, unntatt ku 

(eldre enn 4 år) og okse (fra 1.1.2019). I Tabell 3.1 er endringer i kvalitetstilskuddet siden det 

ble innført i 2014 og fram til i dag vist.  

 

Kvalitetstilskuddet er med på å fremme tyngre raser. Kjøttferasene vil normalt oppnå 

slakteklasse O+ eller bedre, mens NRF normalt klassifiseres med O eller dårligere (Animalia, 

2018a). TYR har arbeidet for at kvalitetstilskuddet skulle gå til slakt med O+ og oppover. 

Ifølge leder av TYR, Leif Helge Kongshaug, medførte et tilskudd for klasse O og oppover at 

30 % av midlene gikk til ammeku og den spesialiserte kjøttproduksjonen, og at 70 % gikk til 

melkeproduksjonen (Kongshaug, 2018). Med et tilskudd for O+ vil ifølge TYR 70 % av 

midlene komme ammekua til gode. 

Tabell 3.1  Kvalitetstilskudd for storfeslakt. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Klasse E, U, R og 

O+ og fettgruppe 

4- eller lavere 

 

 

3,70 

 

 

3,70 

 

 

4,00 

7,00 7,50 7,50 

Klasse O og 

fettgruppe 4- 

eller lavere 

3,00 2,50 2,50 

Klasse P    0 0 0 

 

 

EUROP-systemet 

EUROP er klassifiseringssystemet som brukes til å beregne avregningspris på norske 

slakterier. EUROP er EUs system for å klassifisere slakt, det vil si å sortere slakt i ulike 

grupper på bakgrunn av kjøttfylde og fethetsgrad. Systemet ble tatt i bruk i Norge i 1996.  

 

Kjøttfylde klassifiseres med bokstavene EUROP, hvor E+ er beste slakteklasse og P- er den 

dårligste. E+ gir best kilopris og P- dårligst. 

 

Fethetsgrad vurderes på en skala fra 1 til 5, der 5+ er det feteste slaktet og 1- er det magreste. 

Det er verken bra med for mye eller for lite fett, og man får trekk både om man leverer dyr i 

fettklasse 1- eller 5+. Det er ingen trekk i fettklassene fom. 1+ tom. 2+. 
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3.1.3 Oversikt over dagens innretning på tilskudd til storfehold 

Hovedhensikten med virkemiddelapparatet er at produsentene skal kunne produsere på like 

vilkår, og dermed er det viktig med utjevning av inntektene mellom ulike bruksstørrelser og 

ulik geografisk beliggenhet, og å legge til rette for overordnede politiske mål, som bosetting 

og sysselsetting over hele landet. Tilskuddsordningene kan deles inn i kategoriene 

pristilskudd, produksjonstilskudd (også kalt direkte tilskudd) og velferdsmessige 

tilskuddsordninger. Tabellen nedenfor viser pris- og produksjonstilskudd som gjelder for 

produksjon av storfekjøtt og melkeproduksjon, per februar 2019. Det er markert hvilke 

tilskudd som kompenserer for driftsulemper knyttet til topografi og klima, og hvilke tilskudd 

som favoriserer små og mellomstore bruk. Sentrale tilskudd for ammekuproduksjonen er 

markert i oransje. 

Tabell 3.2  Pris- og produksjonstilskudd for storfeholdet, per februar 2019. Viktige tilskudd 
for ammeku er markert i oransj. For satser, se Norges Bondelag (2018).  

 

Virkemiddel 

 

Beskrivelse 

Differensierte 

satser – geogr. 

soner 

Differensierte 

satser -  

bruksstørrelse 

P
ri

st
il

sk
u

d
d

 Distriktstilskudd melk Kr/liter melk Ja. 10 soner Nei 

Distriktstilskudd kjøtt Kr/kg slakt Ja. 5 soner Nei 

Kvalitetstilskudd 

storfekjøtt 

Kr/kg slakt Nei Nei 

Frakttilskudd slaktedyr Kr per dyr Utbetales til slakteri. 

P
ro

d
u

k
sj

on
st

il
sk

u
d

d
 

Husdyrtilskudd - 

melkeku 

Kr per dyr Nei Ja. Fire intervaller, 

med høyest sats 

per dyr for mindre 

bruk 

Husdyrtilskudd - 

ammeku 

Kr per dyr Nei Ja, svakt. Sats per 

dyr reduseres først 

ved 50 ammekyr 

Husdyrtilskudd – øvrig 

storfe 

Kr per dyr Nei Nei 

Driftstilskudd til 

melkeproduksjon 

Per foretak Ja. 4 soner 

(gruppering av 7 

soner) 

Ja, sterkt 

Driftstilskudd til 

spesialisert 

storfekjøttproduksjon 

Fra 6–39 

ammekyr: per 

dyr 

40 eller flere: 

per foretak 

Ja, svakt. 2 soner 

(gruppering av 7 

soner) 

Ja, svakt. Får 

tilskudd per dyr 

for besetninger 

tom. 39 dyr 
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Beitetilskudd – generelt 

og utmark 

Kr per dyr 

Ulike krav 

om beitetid 

for ulike 

soner 

Nei Nei 

Kulturlandskapstilskudd Kr/daa  

Gis på alt 

dyrka areal  

Nei Nei 

Arealtilskudd – grovfôr Kr/daa Ja, 8 soner (herav 

2 soner med sats 

0)  

Nei 

Tilskudd til små og 

mellomstore melkebruk 

6–23 kyr: 

kr/dyr 

24–50 kyr: 

fratrekk 

kr/dyr 

Nei Ja. Fratrekk per ku 

utover 23 kyr og 

opp til 50 kyr 

(makssats ved 23 

kyr) 

Tilskudd for 

bevaringsverdige raser 

Kr per dyr Nei Nei 

 

 

For ammeku er ikke tilskuddene på langt nær så sterkt innretta på geografi og bruksstørrelse 

som for melkeproduksjon. For melkeproduksjonen har man i tillegg kvoteordningen som 

tilpasser produksjonen av melk til behovet i markedet og som er innretta for å ivareta 

distrikts- og strukturhensyn. Melkekvoter selges innenfor kvoteregioner, det er en øvre grense 

på hvor stor en melkekvote et gårdsbruk kan ha, og i tillegg er det et nasjonalt kvotetak. 

Gjennom kvoteordningen for melk har man derfor et sterkt virkemiddel utover 

tilskuddsordningene for å styre hvor og hvordan produksjonen skal foregå. 

 

3.1.4 Tilskuddsutvikling i perioden 2008 til 2019: Vestlandet vs. kornområder  

 på Østlandet 

Gjennom målrettede grep i jordbruksoppgjørene i perioden 2008 til 2014 har man lykkes med 

å dekke den noe økte etterspørselen etter storfekjøtt med norsk produksjon. Virkemidlene har 

vært effektive for å raskt få opp volumet, men ikke nødvendigvis så målrettede på geografi og 

bruksstørrelse. I de siste par jordbruksoppgjørene har i tillegg enkelte distriktsvirkemidler blitt 

styrket (driftstilskudd, arealtilskudd og distriktstilskudd kjøtt) og arealtilskudd til 

grovfôrproduksjon i kornområdene er fjernet. Dette har ikke nødvendigvis gitt utslag i 

statistikk over dyretall og areal ennå. 

 

Ved å sammenligne tilskudd til et bruk med 40 ammekyr i kornområdene på Østlandet 

(arealsone 1) og et tilsvarende bruk på Vestlandet (arealsone 5B) i ulike år, får en et bilde av 
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hvordan utviklingen har vært (Figur 3.2 og Tabell 3.3). Fra 2017 til 2019 er det særlig bortfall 

av arealtilskudd til grovfôr i sone 1 og økning av arealtilskudd til grovfôr i sone 5B som gir 

utslag. 

 

Forutsetninger for beregningene er beskrevet i Tabell 3.3  Beregnet tilskudd for bruk med 40 
ammekyr i arealsone 1 og arealsone 5(B), fordelt på de ulike tilskuddene. Større 
endringer er markert i grønt (økning) og rødt (reduksjon). 

 2008 2013 2017 2019 
 Sone 1 Sone 5 Sone 1 Sone 5 Sone 1 Sone 5 Sone 1 Sone 5B 

Distriktstilsk. 

kjøtt 

 -     52 200   -     54 600   -     54 600   -     63 000  

Kvalitetstilsk.  -     -     -     -     55 800   55 800   58 500   58 500  

Driftstilsk.  56 800   56 800  110 000  110 000  121 280  121 280  131 280  161 280  

Husdyrtilsk. 112 940  112 941  171 762  171 763  208 244  208 245  207 566  207 567  

Bunnfradrag -4 000  -4 000  -4 000  -4 000  -4 000  -4 000  -4 000  -4 000  

Beitetilskudd  14 800   14 800   31 968   31 968   31 672   31 672   27 380   27 380  

Utmarksbeite-

tilskudd 

 -     10 000  -     15 000   -     17 120   -     27 120  

Arealtilsk. 

grovfôr 

 21 000   49 600   27 050   69 500   12 800   84 000   0   121 200  

Kulturlandsk. 

tilsk. 

 62 720   78 400   61 120   76 400   54 400   68 000   51 840   64 800  

SUM 

TILSKUDD 

264 260  370 741  397 900  525 231  480 196  636 717  472 566  726 847  

Tabell 3.4 og tilskuddssatser er lagt ved i vedlegg 2. 

Figur 3.2  Beregnet tilskudd for bruk med 40 ammekyr i arealsone 1 og arealsone 5(B). 

 

 ‐

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000

 600 000

 700 000

 800 000

Sone 1 Sone 5 (B) Sone 1 Sone 5 (B) Sone 1 Sone 5 (B) Sone 1 Sone 5 (B)

2008 2013 2017 2019



 

Ammeku – Rask vekst, ujevn fordeling 25 

Tabell 3.3  Beregnet tilskudd for bruk med 40 ammekyr i arealsone 1 og arealsone 5(B), 
fordelt på de ulike tilskuddene. Større endringer er markert i grønt (økning) og 
rødt (reduksjon). 

 2008 2013 2017 2019 
 Sone 1 Sone 5 Sone 1 Sone 5 Sone 1 Sone 5 Sone 1 Sone 5B 

Distriktstilsk. 

kjøtt 

 -     52 200   -     54 600   -     54 600   -     63 000  

Kvalitetstilsk.  -     -     -     -     55 800   55 800   58 500   58 500  

Driftstilsk.  56 800   56 800  110 000  110 000  121 280  121 280  131 280  161 280  

Husdyrtilsk. 112 940  112 941  171 762  171 763  208 244  208 245  207 566  207 567  

Bunnfradrag -4 000  -4 000  -4 000  -4 000  -4 000  -4 000  -4 000  -4 000  

Beitetilskudd  14 800   14 800   31 968   31 968   31 672   31 672   27 380   27 380  

Utmarksbeite-

tilskudd 

 -     10 000  -     15 000   -     17 120   -     27 120  

Arealtilsk. 

grovfôr 

 21 000   49 600   27 050   69 500   12 800   84 000   0   121 200  

Kulturlandsk. 

tilsk. 

 62 720   78 400   61 120   76 400   54 400   68 000   51 840   64 800  

SUM 

TILSKUDD 

264 260  370 741  397 900  525 231  480 196  636 717  472 566  726 847  

Tabell 3.4 Forutsetninger for beregningene. 

 Sone 1 Sone 5B 

Antall ammekyr 40 40 

Kg slakt per ammeku 300 300 

Areal pr ku 8 10 

Sum areal 320 400 

Utmarksbeite Nei Ja 

Andel kjøtt O 15 % 15 % 

Andel kjøtt O+ eller bedre 60 % 60 % 

Antall dyr på beite 74 74 

Antall dyr på utmarksbeite 0 40 

 

 

De siste par årene har ammekubruket på Vestlandet blitt klart styrket. Det gjør det sannsynlig 

at videre vekst i ammekuetableringer i større grad vil skje i denne regionen, dersom det også 

legges til rette gjennom investeringsvirkemidler. Dette vil kunne bedre den nasjonale 

fordelingen, der Vestlandet og Nord-Norge til nå har fått lite av veksten i ammekubestanden. 

Denne utviklingen belyses i neste kapittel. 
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4 Hvor har ammekuveksten kommet? 

Antall melkekyr har sunket med 29 145 mordyr fra 2008 til 2017, men samtidig har antall 

ammekyr økt med 30 330 mordyr. Totalt sett har dette gitt en netto økning på 1185 mordyr i 

perioden 2008 til 2017, fra 311 549 mordyr i 2008. Et sentralt spørsmål er hvorvidt de nye 

ammekyrne har kompensert for nedgangen i melkekyr i de områdene grasproduksjon er 

prioritert. I dette kapitlet belyses den geografiske utviklingen i antall mordyr, altså melkekyr 

og ammekyr. Antall mordyr er størrelsen som gir best oversikt over omfanget av storfeholdet, 

og kategorien «øvrig storfe» er for det meste holdt utenfor analysen. Det gis også en oversikt 

over endring i korn- og grasareal. Alle grunnlagsdata er i dette kapitlet basert på husdyr og 

jordbruksareal det er søkt produksjonstilskudd til (høsttellinger) for årene 2008 og 2017 

(Landbruksdirektoratet, 2008 og 2017). Tallene er bearbeidet, gruppert i produksjonsgrupper, 

fylker og arealtilskuddssoner, og sammenstilt av AgriAnalyse. En del utfyllende tabeller er 

lagt i vedlegg. 

 

Totalt sett er jordbruksareal i drift redusert med 356 000 dekar i perioden 2008–2017, fra 

10,15 millioner dekar i 2008 til 9,79 millioner dekar i 2017. Dette er en nedgang på 4 %. 

Ifølge Landbruksdirektoratet (2019) skyldes nedgangen gjengroing, at marginale arealer har 

gått ut av drift og at jordbruksareal blir omdisponert til andre formål enn jordbruk. Noe av 

endringene i arealet kan også tilskrives at kommunene har tatt i bruk et nytt digitalt kartverk5. 

Den største nedgangen fra 2008 til 2017 er i kornareal, med 227 000 dekar (-7 % av 

kornarealet). Nedgangen i grasareal i samme periode er på 108 210 dekar (-2 % av 

grasarealet) og nedgangen i øvrig areal på 21 530 dekar (-9 % av øvrig areal). 

 

Mye av arealnedgangen skjedde de første årene av perioden. 84 % av nedgangen i grasareal i 

perioden 2008 til 2017 skjedde i årene 2008 til 2013, mens det for kornareal faktisk har vært 

en liten oppgang på 11 800 dekar fra 2013 til 2017. Interessant nok har veksten i antall 

ammekyr vært størst i perioden 2013 til 2017, med 18 500 ammekyr, mens veksten fra 2008 

til 2013 var på 11 500 ammekyr. Med andre ord var avgangen i grasareal og kornareal høyest 

i den perioden veksten i antall ammekyr var lavest. 

 

Imidlertid tyder foreløpige tall for søknadsomgang oktober 2018 på at det nå igjen har vært en 

nedgang i kornareal på 64 000 dekar og en økning på grasareal på 62 000 dekar fra 2017 til 

2018. Antall mordyr av storfe har steget med ytterligere 3 761 dyr. Endelige tall for 2018 vil 

være tilgjengelige i mars 2019 (etter ferdigbehandling av søknader 20. februar).  

                                                 
5 De nye kartene ble gradvis tatt i bruk ved kontroll av søknadene fra 2006, og overgangen ble fullført i 2014. 
Arealmålingene fra nytt kartverk i perioden 2005–2013 innebar en gjennomsnittlig reduksjon i arealet på cirka 
3,3 % i de kommunene der kartverket ble tatt i bruk (Landbruksdirektoratet, 2019). 
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Tabell 4.1  Overordnede utviklingstrekk, mordyr og areal i perioden 2008 til 2017. Tall for 
2018 er foreløpige. Alle tall er basert på søknader om produksjonstilskudd. 
Arealtallene er gruppert som beskrevet i boksen på side 6. 

 2008 2013 2017 2018* 

Melkekyr Antall 248 403 228 954 219 258 218 462 

Ammekyr Antall 63 146 74 927 93 476 98 033 

Sum mordyr Antall 311 549 303 881 312 734 316 495 

Øvrig storfe Antall 579 099 549 920 572 284 563 215 

Sau Antall  825 061 830 598 947 856 960 983 

Grasareal Dekar 6 717 835 6 626 681 6 609 625 6 671 242 

Kornareal Dekar 3 181 566 2 943 161 2 954 921 2 890 811 

Øvrig areal Dekar 247 628 235 421 226 098 225 297 

 

4.1 Endring i mordyrtall og arealbruk på fylkesnivå 

Fra 2008 til 2017 har det vært en reduksjon i antall melkekyr og en økning i antall ammekyr i 

samtlige fylker (Figur 4.1). I perioden har det kommet til flest ammekyr i Oppland, Rogaland, 

Hedmark og Nord-Trøndelag (Figur 4.2). Ca. 2/3 av veksten har skjedd i disse fire fylkene. 

 

Ser en på totalt antall mordyr av storfe, har det vært en nedgang i nesten halvparten av fylkene 

i perioden 2008 til 2017 (Figur 4.3). På Vestlandet (unntatt Rogaland), i Trøndelag og i Nord-

Norge har veksten i antall ammekyr vært lavere enn tilbakegangen i antall melkekyr. I øvrige 

områder er det en økning i antall mordyr fra 2008 til 2017. Den klart største økningen i antall 

dyr har vært i Oppland med en netto økning på nærmere 2 300 mordyr (+6 %). Målt i prosent 

er det Aust-Agder som har hatt den største økningen i mordyr fra 2008 til 2017, med 28 % 

(875 mordyr). I motsatt ende finner vi Møre og Romsdal med en nedgang på ca. 2 250 mordyr 

(-8 %). 

 

I noen fylker kan det se ut til at en økning i antall sau delvis har kompensert for nedgangen i 

antall mordyr av storfe (Figur 4.4). Særlig ser dette ut til å være tilfelle i Trøndelag og 

Hordaland, mens Troms, Finnmark, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har hatt en svært 

liten økning i antall sau sammenlignet med den store nedgangen i antall mordyr av storfe. Den 

største veksten i sau har kommet i Rogaland, etterfulgt av Oppland. 
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Figur 4.1  Endring i antall melkekyr og antall ammekyr fra 2008 til 2017, fylkesvis. 

 
 

Figur 4.2  Økning i antall ammekyr og nedgang i antall melkekyr 2008–2017 fordelt på 
fylker. Total vekst ammekyr: 30 330. Total nedgang melkekyr: -29 145. 
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Figur 4.3  Endring i netto antall mordyr av storfe i perioden 2008 til 2017, fordelt på 
fylker. 

 

Figur 4.4  Endring i antall søyer i perioden 2008 til 2017, fordelt på fylker. 

 
 
Kornarealet har gått ned i alle fylker i perioden 2008 til 2017, mens grasarealet har økt i 

enkelte fylker (Figur 4.5). I de beste kornfylkene (Vestfold, Østfold og Akershus) har det vært 

noe økning i grasareal, men en vesentlig større nedgang i kornareal. I fylkene med betydelig 

kornareal på flatbygdene og grasareal i fjellbygdene (Oppland, Hedmark og Buskerud) ser vi 

et mer sammensatt bilde: Mens Oppland har tatt mest areal ut av drift i hele landet, er 

Hedmark det fylket der økningen i grasareal i størst grad veier opp for reduksjonen i 

kornareal. I Buskerud er det en svak vekst i grasarealet, men langt større avgang i kornareal, 

og dermed en samlet arealnedgang. I Trøndelag har nedgangen i kornareal vært minst, med 

ca. 2 %. Nedgangen i grasareal har vært størst i fylkene på Vestlandet utenom Rogaland og i 

Nord-Norge. 
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Figur 4.5  Endring i grasareal, kornareal og øvrig areal fra 2008 til 2017, fylkesvis. Antall 
dekar. 

 
 

 

4.1.1 Sammenheng mellom nedgang i kornareal og økning i grasareal i 
 kornfylkene 

For kornfylkene på Østlandet er sammenhengen mellom nedgang i kornareal og økning i 

grasareal undersøkt ved å dele økningen i grasareal på nedgang i kornareal (Tabell 4.2). Det 

sterkeste sammenfallet ses i Hedmark, der økningen i grasareal tilsvarer over 80 % av 

nedgangen i kornareal. I Buskerud er kun 17 % av nedgangen i kornareal erstattet med økning 

i grasareal. 

Tabell 4.2  Endringer i gras- og kornareal 2008–2017. 

 Økning i grasareal 

2008–2017, daa 

Nedgang i kornareal, 

2008–2017, daa 

Økning i grasareal 

delt på nedgang i 

kornareal 

Hedmark  24 186   29 770  81 % 

Vestfold  11 783   21 420  55 % 

Østfold  12 095   27 857  43 % 

Oslo/Akershus  11 887   46 735  25 % 

Buskerud  4 368   25 897  17 % 

Telemark -2 347 -11 113 - 

Oppland -22 895 -29 457 - 
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4.1.2 Gruppering av fylker 

Ved å gruppere fylkene blir det tydeligere hvordan utviklingen i dyretallet fordeler seg over 

landet (Tabell 4.3). Buskerud/Hedmark/Oppland er det området som har økt sin andel av 

storfe mest, deretter følger Agder/Telemark. Nord-Norge og Vestlandet utenom Rogaland har 

lavere andeler av både storfe og sau i 2017 enn i 2008. Trøndelag har også en lavere andel av 

storfe i 2017, men er samtidig regionen med størst økning i andel sau, etterfulgt av 

Østfold/Akershus/Vestfold. 

Tabell 4.3  Fordeling av mordyr av storfe og sau i 2008 og 2017. Områder som har økt 
eller redusert sin andel med mer enn et halvt prosentpoeng eller mer, er markert 
i grønt (økning) og rødt (reduksjon). 

 Andel mordyr av storfe Andel sau 

 2008 2017 2008 2017 

Østfold, Oslo/Akershus, 

Vestfold 

6,5 % 6,9 % 1,9 % 2,6 % 

Buskerud, Hedmark, 

Oppland 

22,6 % 24,0 % 20,6 % 20,7 % 

Agder og Telemark 5,0 % 5,9 % 6,3 % 6,0 % 

Rogaland 16,3 % 16,4 % 20,4 % 20,6 % 

Hordaland, Sogn og 

Fjordane, Møre og 

Romsdal 

19,5 % 18,1 % 24,4 % 23,9 % 

Trøndelag 20,1 % 19,4 % 10,1 % 11,1 % 

Nord-Norge 10,1 % 9,3 % 16,4 % 15,2 % 
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4.2 Endring i mordyrtall og arealbruk i soner for 

 arealtilskudd 

Sonene for arealtilskudd (Figur 4.6) gir sammen med tilskuddssatsene oppgitt i Tabell 4.4 et 

bilde på hvor i landet vi har områder som best egner seg for grasproduksjon, og hvilke 

områder det er mulig og ønskelig å dyrke korn i. Grovt sett kan en si at sone 1 er våre beste 

landbruksområder, hvor kornproduksjon er sterkt ønskelig, samtidig som at enkelte 

landbrukseiendommer egner seg best til grasproduksjon også her. I tillegg har en del gårder i 

kornområdene noe bratt og vanskelig areal som bare kan utnyttes gjennom beiting. Sone 2 

(Jæren) er vårt beste rene grasareal. I sone 3 finner vi middels gode kornarealer i kombinasjon 

med grasarealer. Sone 4 består av de beste jordbruksarealene i Trøndelag, med mye fôrkorn, 

gras og grønnsaker. Sone 5 til 7 (Vestlandet og Nord-Norge) er i all hovedsak rene 

grasområder. I siste jordbruksavtale ble sone 5 delt i sone 5a og sone 5b, der de typiske 

grasfylkene på Vestlandet (deler av Rogaland samt hele Hordaland, Sogn og Fjordane og 

Møre og Romsdal) fikk egen arealtilskuddssone med økt sats (sone 5b). Dette er et tiltak for å 

søke å styrke grasproduksjonen og opprettholde driften av både areal og husdyrproduksjon i 

disse områdene. Det er derfor hensiktsmessig å bruke de nye sonene når en skal beskrive 

utviklingen som har vært, selv om denne inndelingen er ny. 

Figur 4.6  Soner for arealtilskudd. Detaljert oversikt over hvilke kommuner som inngår i 
hver sone er lagt ved i vedlegg 1. Kilde: Landbruksdirektoratet (2018b). 
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Tabell 4.4  Foreløpige satser for arealtilskudd avtaleåret 2018-2019, kroner per dekar 
jordbruksareal. Norges Bondelag (2018). 

Vekstgruppe Sats, kr/dekar, i sone 

 1 2 3 4 5A 5B 6 7 

Grovfôr 0 85 105 268 303 349 

Korn 198 258 293 247 

Potet 178 930 

Grønnsaker 750 1 750 

Frukt 1 200 1 950 

Bær 1 300 1 750 

 

 
Det har vært en økning på 2 270 mordyr i sone 1, 4 012 mordyr i sone 3 og 2 660 mordyr i 

sone 5A (Figur 4.7). Sone 2 (Rogaland) har omtrent gått i null. I øvrige arealsoner har det 

vært en nedgang i antall mordyr. 

Figur 4.7  Endring i antall melkekyr og antall ammekyr fra 2008 til 2017, i soner for 
arealtilskudd. 
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Det har vært en nedgang i totalareal i samtlige arealsoner (Figur 4.8). I sone 1 og 3 har det 

imidlertid vært en økning i grasarealer, men nedgangen i kornareal har vært desto større. 

Figur 4.8  Endring i grasareal, kornareal og øvrig areal fra 2008 til 2017, i soner for 
arealtilskudd. 

 

 
4.2.1 Fylker innenfor arealsonene 

Innenfor arealsonene er det til dels store forskjeller mellom fylkene. Sone 5B er et godt 

eksempel på dette. Sone 5B består av Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og 

Rogaland utenom Strand, Bjerkreim, Gjesdal og Jær-kommunene. I perioden 2008 til 2017 

har antall ammekyr i sone 5B økt med 3 770 dyr, og antall melkekyr har gått ned med 8 109 

dyr, altså en netto nedgang på 4 339 mordyr av storfe. Rogaland alene har fått 2 368 av de nye 

ammekyrne i sone 5B, mens kun 1 402 ammekyr er kommet til totalt i de øvrige tre fylkene. 

 

Antall melkekyr i sone 5B i Rogaland har gått ned med 2 715, slik at netto avgang i antall 

mordyr i sone 5B i Rogaland er på ca. 350 dyr. I de øvrige vestlandsfylkene er nedgangen i 

antall melkekyr på 5 394, altså en netto avgang på ca. 4 000 mordyr. Ser man på sone 5B 

utenom Rogaland, blir bildet av utviklingen i sone 5B altså ganske annerledes enn om man ser 

det under ett. 
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Figur 4.9  Endring i antall mordyr av storfe i perioden 2008 til 2017, fordelt på fylker 
innad i sonene. 

 
*inkl. Rømskog 

 

4.3 Endring i mordyrtall og arealbruk, arealsoner innad i 

 fylker 

En del fylker er delt mellom flere arealsoner. I kornområdene på Østlandet gjelder dette 

fylkene Akershus/Oslo (Sone 1 og 3), Hedmark (Sone 1, 3 og 5A), Oppland (Sone 1, 3 og 

5A), Buskerud (Sone 1, 3 og 5A), Telemark (Sone 3 og 5A). 

 

I samtlige av kornfylkene på Østlandet har det vært en økning i grasareal i sone 1 og 3 og en 

nedgang i sone 5A (Figur 4.11). Nedgangen i grasareal i sone 5A har vært på -2 % i Hedmark 

og Buskerud, og -5 % i Oppland og Telemark. Overraskende nok har det vært en økning i 

antall mordyr av storfe i sone 5A i Oppland (+735) og Telemark (+211), til tross for nedgang i 

grasareal i begge områder (hhv. -31 700 og -5 200 dekar). 

 

Det kan være flere mulige forklaringer på dette: at ammeku muliggjør bedre utnyttelse av 

innmarksbeiter og økt bruk av utmarksbeiter, økt kraftfôrbruk, bedre agronomi og innkjøp av 

grovfôr fra andre soner i fylket eller fra andre fylker. 

 

Salget av grovfôr har gått ned med 375 millioner kroner i perioden, fra 1,446 milliarder i 2008 

(2017-kroner) til 1,070 milliarder i 20176. Her skiller Oppland seg ut, med en spesielt høy 

                                                 
6 Basert på søknader om produksjonstilskudd, kategoriene «Salg av grovfôr, høy», «Salg av grovfôr, surfôr», 
«Salg av grovfôr, høyensilasje». 
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nedgang på 117 millioner kroner, etterfulgt av Nord-Trøndelag med 85 millioner kroner. 

Dette kan være med på å forklare hvorfor en i Oppland har sett en stor nedgang i grasareal 

samtidig som antall mordyr har økt. De eneste fylker som har hatt en økning i salget av 

grovfôr er Akershus/Oslo og Vestfold, med hhv. 5,5 millioner og 4,44 millioner. I Østfold er 

salget omtrent uendret. Det kan være verdt å se nærmere på grovfôrsalg, kraftfôrbruk og bruk 

av utmarksbeite for å bedre forstå fôrsituasjonen. 

Figur 4.10  Endring i antall melkekyr og antall ammekyr fra 2008 til 2017, i soner innad i 
kornfylker. 

 

 

Figur 4.11  Endring i grasareal, kornareal og øvrig areal (dekar) fra 2008 til 2017, i soner 
innad i kornfylker. 

 
 

‐3 000
‐2 500
‐2 000
‐1 500
‐1 000
‐500

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000

Endring antall
ammekyr

Endring antall
melkekyr

Ak./Oslo      Hedmark          Oppland                 Buskerud Telemark

‐44 000

‐36 000

‐28 000

‐20 000

‐12 000

‐4 000

4 000

12 000

20 000

Endring
øvrig areal

Endring
kornareal

Endring
grasareal

Ak./Oslo      Hedmark                    Oppland                    Buskerud Telemark



 

Ammeku – Rask vekst, ujevn fordeling 37 

4.4 Endring i arealbruk og antall mordyr 2008–17: Noen 

 eksempler fra utvalgte kommuner 

Det har vært en stor økning i mordyrtallet i arealsone 3. I denne sonen er det en del marginale 

kornområder, og terskelen for omlegging fra korn- til grasproduksjon er lavere enn i de beste 

kornområdene. Vi har derfor sett på utviklingen i noen utvalgte kommuner i arealsone 3, samt 

enkelte kommuner i arealsone 1, der vi antok at naturgitte forutsetninger ligger til rette for 

ammekuetablering. 

 

Akershus: Aurskog-Høland, Ullensaker (arealsone 3) 

Hedmark: Ringsaker, Løten (sone 1), Våler, Elverum (sone 3) 

Oppland: Østre Toten, Vestre Toten, Jevnaker, Gran (sone 3) 

Buskerud: Ringerike (sone 3) 

Vestfold: Sande, Hof, Re, Lardal (sone 1) 

 

For å vurdere forholdet mellom avgang i kornareal og økning i antall mordyr i perioden 2008 

til 2017, er det gjort en grov beregning av hvor mye grasareal økningen i antall mordyr skulle 

tilsi, kalt «mordyrareal». Dette er anslått ved å anta at et mordyr (inkl. kalv) krever 10 dekar 

gras (uavhengig av om det er ei melkeku eller ammeku). I Figur 4.12 og Tabell 4.5 er 

økningen i «mordyrareal» sammenlignet med nedgangen i kornareal. 

 

I størsteparten av kommunene er nedgangen i kornareal langt større enn at det kan forklares 

med økningen i antall mordyr, men i enkelte kommuner ser det ut til å være en klarere 

sammenheng. Dette gjelder Ringsaker, Østre Toten, Gran, Sande og Re. 
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Figur 4.12  Kommuneeksempler. Nedgang kornareal og økning i «mordyrareal» i perioden 
2008-2017. Dekar. 

 

Tabell 4.5 Endring grasareal, endring kornareal, økning i «mordyrareal» og økning i 
«mordyrareal» delt på nedgang i kornareal. Dekar. 

 Endring 

grasareal 2008–

17, daa 

Endring 

kornareal 2008–

17, daa 

Økning i 

«mordyrareal», 

2008–17, daa 

Økning 

«mordyrareal» 

delt på nedgang 

kornareal 

Aursk-Høl. -932  - 10 173  390   0,04  

Ullensaker  1 043  - 6 527   650   0,10  

Ringsaker  13 764   - 4 956   6 840   1,38  

Løten  2 018   - 4 868   1 980   0,41  

Våler  2 363   - 2 548   1 540   0,60  

Elverum  770   - 3 576   1 070   0,30  

Ø. Toten  4 604   - 6 368   6 470   1,02  

V. Toten -1 041   - 2 334  -760  -0,33  

Jevnaker  218   - 1 239   650   0,52  

Gran  3 256   - 4 682   5 210   1,11  

Ringerike  1 416   - 5 561   1 300   0,23  

Sande  1 392   - 2 020   1 560   0,77  

Hof  470   - 1 345  -60  -0,04  

Re  3 910   - 2 049   2 970   1,45  

Lardal -189   - 1 318  -300  -0,23  
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4.5 Endringer i mordyrtall og areal oppsummert: refordeling,

 men ikke rekanalisering 

Det kan se ut til at veksten i ammekyr følger områder med sterke storfemiljøer. Hedmark, 

Oppland, Rogaland og Nord-Trøndelag har hatt størst økning i antall ammekyr i perioden 

2008 til 2017. Dette er fylker med mange melkebruk og sterke storfemiljøer. Samtidig ser en 

ikke denne trenden i f.eks. Sogn og Fjordane, som også tradisjonelt er et melkefylke, men som 

ikke har hatt en økning i ammekyr som har kompensert for nedgangen i antall melkekyr. I de 

beste kornfylkene (Akershus, Østfold og Vestfold), der det er lenge siden det har vært 

omfattende storfehold, har ikke veksten i antall ammekyr vært like stor. 

 

Fylkene i Nord-Norge og på Vestlandet utenom Rogaland har hatt den mest negative 

utviklingen, med nedgang både i totalt antall storfe og i gras- og kornareal. 

 

Det er vanskelig å se noen klar sammenheng mellom økning i antall ammekyr og nedgang i 

kornareal generelt. Totalt sett har det ikke vært noen vesentlig økning av antall mordyr av 

storfe fra 2008 til 2017 (+1 000), derfor er neppe avgang av kornareal totalt sett styrt av økt 

grasbehov som følge av nye storfeetableringer. 

 

Ser man på enkeltområder, er det mulig å finne mer entydige sammenhenger. I arealsone 1 

Hedmark, 3 og 5A i Oppland og Buskerud er nedgangen i kornareal mer sammenfallende med 

økningen i antall mordyr av storfe. Det samme gjelder fem av de 18 undersøkte kommunene, 

men samtidig er det ingen sammenheng i de øvrige 13 kommuner som en også kunne tenke 

seg å finne en sammenheng i. 

 

Årsakene til reduksjonen i kornareal er svært sammensatt og må forklares med flere faktorer i 

tillegg til omlegging til grasproduksjon, da det er mye som rett og slett er tatt ut av drift. Dette 

er i stor grad et spørsmål om lønnsomheten i kornproduksjon i marginale områder, manglende 

fornying av driftsapparatet, samt om produsentmiljøer for korn opprettholdes i disse 

områdene. Enkelte steder kan etablering av ammekuproduksjon ha ført til omlegging til 

grasproduksjon, men omlegging til gras kan vel så mye være knyttet til salgsproduksjon av 

grovfôr til melkebruk utenfor fylket/sonen og til hest. Omlegging til grasproduksjon (og evt. 

etablering av ammekuproduksjon) kan også ha hindret at marginale kornarealer har gått helt 

ut av drift. 

 

Det har vært reist spørsmål om vi nå ser en rekanalisering av husdyr fra grasområdene til 

kornområdene på Østlandet (sone 1 og 3 utenom Rogaland sone 3). Kornområdene på 

Østlandet hadde 11 % av melkekyrne og 32 % av ammekyrne i 2008, og 11 % av melkekyrne 

og 31 % av ammekyrne i 2017 (Tabell 4.6). I sum har kornområdenes andel av mordyr av 

storfe økt fra 16 til 17 %. Andelen sau har gått opp fra 8 % til 9 %. En kan altså se en tendens 
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til at det kommer noe flere mordyr i kornområdene, men en rekanalisering kan det neppe sies 

å være. 

 

I 2017 ligger 15 % av landets grasarealer i kornområdene, en oppgang fra 13 % i 2008. 80 % 

av landets kornarealer ligger i kornområdene, både i 2008 og i 2017. Totalt sett har 

kornområdene 36 % av landets jordbruksarealer i 2017, mot 35 % i 2008. 

Tabell 4.6  Andel husdyr og jordbruksareal i gras- og kornområder i 2008 og 2017. 
Kornområder regnes her som sone 1 og 3, unntatt Rogaland sone 3. Resten av 
landet, inkludert Rogaland sone 3, regnes her som grasområder. 

 2008 2017 

 Kornomr. Grasomr. Kornomr. Grasomr. 

Antall melkekyr 11 % 89 % 11 % 89 % 

Antall ammekyr 32 % 68 % 31 % 69 % 

Sum antall mordyr storfe 16 % 84 % 17 % 83 % 

Antall sau 8 % 92 % 9 % 91 % 

Grasareal, daa 13 % 87 % 15 % 85 % 

Kornareal, daa 80 % 20 % 80 % 20 % 

Øvrig areal, daa 66 % 34 % 68 % 32 % 

Totalt jordbruksareal 35 % 65 % 36 % 64 % 

 

Tabell 4.7 Antall husdyr og jordbruksareal i gras- og kornområder i 2008 og 2017. 

 2008 2017 

 Kornomr. Grasomr. Kornomr. Grasomr. 

Antall melkekyr 28 311 220 092 25 101 194 157 

Antall ammekyr 20 215 42 931 29 300 64 176 

Sum antall mordyr storfe 48 526 263 023 54 401 258 333 

Endring 2008–17   5 875 ̵̵4 690 

Antall sau 66 847 758 214 84 690 863 166 

Endring 2008–17   17 843 104 952 

Grasareal, daa 884 056 5 833 779 967 384 5 642 241 

Kornareal, daa 2 534 555 647 011 2 361 644 593 277 

Øvrig areal, daa 162 762 152 930 84 866 73 168 

Totalt jordbruksareal, daa 3 581 373 6 565 656 3 481 958 6 308 686 

Endring 2008–17   -99 415 -256 970 
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Lønnsomheten i ammekuproduksjon har gått fra å være dårligere enn for korn, til å bli svakt 

bedre (Figur 4.13). Det vil si at en i kornområdene har fått noe insentiv til å legge om fra korn 

til ammeku, men lønnsomhetsforskjellen er neppe stor nok til å ta ut store arealer i en 

målrettet produksjonsendring fra korn til ammeku. Derimot vil de som for eksempel ønsker 

seg fulltids arbeidsplass på gården ha fått bedre muligheter med kombinasjon av korn og 

ammeku, og særlig dersom gården har store, ubrukte beiteressurser uten alternativ anvendelse. 

Dette har trolig skjedd i størst grad der storfemiljøene fra før av er store. 

 

På de korngårder som også har arealer som kun egner seg til beite, f.eks. ravineområder i 

Østfold og Akershus og nedre Buskerud, er drøvtyggere på disse arealene god lokal 

ressursutnyttelse. Det betyr nødvendigvis også at noe av kornjorda legges om til 

grasproduksjon for vinterfôr, men samtidig vil det være positive effekter i form av at man får 

husdyrgjødsel til kornjorda, og at en kan drive kornproduksjon i et vekstskifte med gras. Det 

sentrale da blir å sørge for at storfebesetningene ikke er større enn at det gir optimal utnyttelse 

av gårdens ressurser. Utfra oversiktene over produksjonstilskudd er det ikke mulig å si hvilke 

arealer som tas i bruk til ammekuhold i kornområdene. 

 

En kan vurdere å se nærmere på om arealtilskuddene kan innrettes mer presist for å sikre at 

det arealet som tas i bruk til drøvtyggere i kornområdene, er areal som ikke har alternativ 

anvendelse. 

 

Referansebruksberegningene tyder på at det ikke vil være lønnsomt å legge om fra melk til 

ammeku. 

Figur 4.13  Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk på referansebruk for ammeku, 
korn og melk. Størrelsen på brukene er beskrevet i Tabell 4.8. Kilde: 
Bondelagets avtaleguider for årene 2008, 2013 og 2017. 
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 Tabell 4.8 Størrelse på referansebrukene. 

 2008 2013 2017 

Referansebruk 1 – melk (landet) 20 årskyr 25 årskyr 29 årskyr 

Referansebruk 2 – korn (landet) 333 dekar 375 dekar 386 dekar 

Referansebruk 8 – ammeku (landet) 25 ammekyr 30 ammekyr 32 ammekyr 
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5 Bruksstørrelse og annen produksjon på bruk med 
ammeku 

Datagrunnlaget for dette kapittelet er Innovasjon Norges oversikt over innvilgede søknader 

om støtte til driftsbygninger (Innovasjon Norge, 2019), der ikke annet er nevnt. 

 

Den planlagte produksjonen ved brukene som har fått investeringsstøtte til 

ammekuproduksjon de siste 10 årene, har i snitt vært på 55 slakt per år (Tabell 5.1). En årsku i 

ammekuproduksjon får i snitt én kalv i året (se Tabell 2.3), så antall slakt per år vil grovt sett 

være en tilnærming på antall ammekyr. Antallet innvilgede søknader om ammekuproduksjon 

har økt i perioden, men størrelsen på etableringene har vært jevn. 

 

Til sammenligning har snittet av eksisterende ammekubruk økt fra 12 ammekyr i 2008 til 17 

ammekyr i 2017 (Landbruksdirektoratet 2008, 2017). En viktig årsak til at bruk som får 

investeringsstøtte fra Innovasjon Norge har langt høyere gjennomsnittlig besetningsstørrelse 

enn eksisterende bruk, er at mange eksisterende produsenter har noen få ammekyr som 

hobby/tilleggsnæring, eller har lagt om melkeproduksjon til ammekuproduksjon uten å søke 

støtte til investering i driftsbygning. Siden de som har få ammekyr ikke investerer i 

produksjonen, kommer de ikke med i Innovasjon Norges tall, men er med på å dra snittet for 

eksisterende bruk ned. Innovasjon Norges policy er at en prioriterer søknader der inntekt fra 

gården har en vesentlig betydning for totaløkonomien, og at prosjektene skal være 

lønnsomme. Det vil si at antallet ammekyr etter investering nødvendigvis må være relativt 

høyt. 

 

Klart flest søknader til ammekuproduksjon har blitt innvilget i Buskerud/Hedmark/Oppland, 

med 363 søknader i perioden 2008 til 2017. Her er også gjennomsnittlig planlagt produksjon 

høy, med 61 slakt/år. Høyest gjennomsnittlig planlagt produksjon finner vi i 

Østfold/Akershus/Vestfold, med 65 slakt/år, men her er antall innvilgede søknader lavere 

(133). Telemark/Agder har den laveste planlagte produksjonen i perioden. De 195 innvilgede 

søknadene har en gjennomsnittlig planlagt produksjon på 40 slakt/år. 
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Tabell 5.1 Antall bruk med ammeku, gjennomsnittlig antall ammekyr per bruk og sum antall 
ammekyr. Til venstre: alle bruk med ammeku i 2017 (Kilde: Landbruksdirektoratet, 2017). Til 
høyre: bruk som har fått investeringsstøtte til oppstart eller utvidelse av ammekuproduksjon, 
totalt for perioden 2008 til 2017 (Kilde: Innovasjon Norge, 2019). Merk at det for nye bruk er 
oppgitt planlagt antall slakt per år, mens det for eksisterende bruk er oppgitt antall ammekyr.  

 Alle bruk med ammeku, 2017 

(antall ammekyr) 

Ammekubruk som er innvilget 

investeringsstøtte i perioden 

2008–2017 

(antall slakt/år) 

 Antall 

bruk med 

ammeku 

Antall 

ammekyr 

per bruk 

Sum antall 

ammekyr 

Antall 

innvilgede 

søknader – 

ammeku 

Planlagt 

produksjon, 

antall 

slakt/år 

Sum 

antall 

slakt/år 

Østfold, 

Oslo/Akershus, 

Vestfold 

 454   22   10 089  133 65  8 619  

Buskerud, 

Hedmark, 

Oppland 

 1 441   22   31 278  363 61  21 996  

Agder og 

Telemark 
 613   15   9 159  195 40  7 820  

Rogaland  804   15   11 790  129 49  6 262  
Hordaland, 

Sogn og Fj., 

Møre og Roms. 

 865   11   9 287  158 57  8 941  

Trøndelag  811   18   14 876  220 58  12 803  
Nord-Norge  434   16   6 997  100 52  5 235  

Landet 5 422 17 93 476 1298  55   71 676  

 

 

Ser en på antallet dyr i innvilgede søknader fordelt på bruksstørrelse (Figur 5.1), er det tydelig 

at en stor del av økningen i alle fylker har skjedd på bruk med over 50 slakt/år. Av ca. 71 700 

slakt/år det er gitt investeringsstøtte til i perioden 2008 til 2017, utgjør bruksstørrelser over 50 

slakt/år 61 % av dyrene (43 000). I sone 1 er andelen på 69 %, i sone 3 er den 68 %, mens 

sone 5A har den laveste andelen dyr på bruksstørrelse over 50 slakt/år, med 51 %. 

 

Til sammenligning er gjennomsnittsstørrelse på alle eksisterende bruk med ammeku vist i 

Figur 5.2. 
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Figur 5.1  Antall ammekyr (planlagt produksjon, slakt per år) på bruk innvilget 
investeringsstøtte fra Innovasjon Norge, totalt for perioden 2008 til 2017, fordelt 
på bruksstørrelse. 

 

Figur 5.2 Antall ammekyr i alle eksisterende besetninger i 2017, fordelt på bruksstørrelse 
(Landbruksdirektoratet, 2017). 

  
 

Gjennomsnittlig kostnadsoverslag per investering varierer mellom fylkene, fra 2,45 millioner 
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Tabell 5.2). Regnet per ku er investeringsstøtten høyest i Agder/Telemark og lavest i 

Buskerud/Hedmark/Oppland. 
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Tabell 5.2  Gjennomsnittlig kostnadsoverslag ved investering i ammekuproduksjon i 
perioden 2008 til 2017. Gjennomsnittlig nåværende produksjon inkluderer også 
bruk som har 0 ammekyr.  

 Antall 

innvilgede 

søknader 

Nåværende 

prod., snitt. 

Antall slakt/år 

Planlagt 

prod., snitt. 

Antall slakt/år 

Kostnads-

overslag per 

bruk, mill. kr 

Kostnads-

overslag per 

ku, kr 

Østfold, 

Oslo/Akersh

us, Vestfold 

133 30 65  3,08   47 000  

Buskerud, 

Hedmark, 

Oppland 

363 31 61  2,55   42 000  

Agder og 

Telemark 
195 16 40  2,15   54 000  

Rogaland 129 25 49  2,23   46 000  
Hordaland, 

Sogn og Fj., 

Møre&Rom 

158 27 57  2,53   45 000  

Trøndelag 220 28 58  2,45   42 000  
Nord-Norge 100 26 52  2,25   43 000  

 

 

Av innvilgede søknader til grovfôrbasert husdyrhold de siste årene utgjør ammekuproduksjon 

en økende andel (Figur 5.3). Innvilgede søknader til melkeproduksjon har vært synkende 

siden 2009, men har siden 2015 økt til 2009-nivå igjen. Antall innvilgede søknader til 

sauehold har vært nedadgående siden 2015.  

Figur 5.3 Antall innvilgede søknader til grovfôrbasert husdyrhold i perioden 2008 til 2018. 
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Summen av planlagt økning i ammekuproduksjonen i innvilgede søknader hos Innovasjon 

Norge kan gi en indikasjon på hvor mange flere ammekyr som vil komme i produksjon i løpet 

av de neste par årene (Figur 5.4). Ca. 20 % av innvilgede søknader til ammekuproduksjon er 

nyetableringer, resten er utvidelse av eksisterende produksjon. Det er økningen i antall slakt/år 

som er det relevante tallet å se på, fordi eksisterende produksjon allerede går inn i dagens 

dyretall og produksjonsvolumer. 

 

Det er vanskelig å tallfeste hvor mange innvilgede søknader som ennå ikke er realisert eller 

der produksjonen fortsatt er i oppbyggingsfasen, og hvor mange slakt dette utgjør. Men 

Innovasjon Norge opplyser at mange søker tidlig på året og får innvilget søknaden i 

februar/mars, og kan dermed ha driftsbygningen klar til oktober når dyra skal inn. Vanligvis 

gis det en arbeidsfrist på tre år. En kan derfor regne med at en del av dyrene fra 

søknadsomgang 2017 og 2018 ennå ikke er i produksjon. I 2017 ble det innvilget støtte til 

driftsbygninger for ammeku som tilsvarte en økning på drøyt 7 000 slakt/år. Dette er det året 

omfanget av innvilget støtte til ammeku har vært størst. I 2018 var antallet slakt/år i 

innvilgede søknader redusert til ca. 5 200. Legger en til grunn en gjennomsnittlig slaktevekt 

på 300 kg, tilsvarer 7 000 slakt/år ca. 2000 tonn storfeslakt, og 5 000 slakt/år tilsvarer 1 500 

tonn storfeslakt. 

 

I tillegg kommer økning i ammekyr som skjer uten at det innvilges investeringsstøtte, uten at 

det er mulig å tallfeste. 

 

Samtidig vil en del av ammekyrne kompensere for nedgang i antall melkekyr som følge av at 

det trengs færre kyr til å produsere samme mengde melk. De siste ti årene har antall melkekyr 

i snitt sunket med 3 000 mordyr hvert år, slik at en må regne med at 3 000 av de nye 

ammekyrne kompenserer for nedgang i melkekyr. Innvilgede søknader om investering i 

melkeproduksjon vil derimot ikke innebære noen økning i antall melkekyr i Norge. Dette er 

fordi det nasjonale kvotetaket for melk ligger fast. En økning i antall melkekyr ett sted vil 

derfor innebære nedgang et annet sted. 

 

I en spørreundersøkelse utført av AgriAnalyse på oppdrag fra Nortura sommeren 2018 

framgår det at det er få av dagens ammekuprodusenter som har planer om å slutte med 

ammeku.  
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Figur 5.4  Sum av planlagt økning i produksjon (antall slakt/år) oppgitt i innvilgede 
søknader om ammekuproduksjon hos Innovasjon Norge. 
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Mer om IBU-midlene 

Gjennom Innovasjon Norge gir staten tilskudd til investering til næringsutvikling i og i 

tilknytning til landbruket. Formålsparagrafen for Midler til investering og bedriftsutvikling i 

landbruket (IBU-midlene) lyder: å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt 

bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt 

i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.  

 

Gjennom jordbruksavtalen gis det nasjonale føringer for forvaltningen av midlene. Generelt 

har en viktig føring vært, og er fortsatt, at støtte til investeringsprosjekt som gir økt 

matproduksjon, skal prioriteres i produksjoner med markedspotensial. I 2018 kom det inn en 

nasjonal føring om at det innen melkeproduksjon skal prioriteres fornying på driftsenheter 

med 15–30 årskyr, noe som er videreført i 2019. Det finnes ingen særskilte nasjonale føringer 

for å prioritere ammekuproduksjon, men i en del av de regionale retningslinjene finner man 

dette. Disse utformes av det regionale partnerskapet i fylkene (fylkesmannen, 

næringsorganisasjonene i landruket, Innovasjon Norge m.fl.). For eksempel er kjøttproduksjon 

på storfe en av prioriteringene i Agder, og i Rogaland heter det at «i distriktet kan også 

ammekufjøs prioriteres». I Trøndelag er storfekjøttproduksjon også prioritert, med «spesielt 

fokus på gårder og områder som ikke er egnet for kornproduksjon». 

 

For investering i produksjonsanlegg kan det gis tilskudd til inntil 35 % av 

investeringskostnadene, med en øvre grense på to millioner kroner per prosjekt. I Finnmark og 

Troms er det ikke tak for tilskudd. 

 

Søknadene kan gjelde både nyetablering, utviding av eksisterende produksjon, nedlegging av 

eksisterende produksjon og oppstart av ny, eller etablering av ny næring i tillegg til allerede 

etablert produksjon (f.eks. ammeku i tillegg til korn, melk eller svin). 

 

Tallene omfatter ikke søknader som har fått avslag. Det er mange grunner til avslag: for dårlig 

økonomi i prosjektet, utenfor prioriterte områder i de ulike fylkene, mangelfull eller trukket 

søknad, for lite midler. Flere fylker har lite midler, og prioriteringen er hard. Derfor er det 

mange søknader som er gode, men som blir avslått. I fylker med lite midler vil støttebeløp 

være vesentlig lavere enn i fylker med godt med midler. 
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5.1 Annen produksjon på bruk med ammeku 

 

Andelen av brukene med ammeku som også driver annen produksjon, har gått ned fra 49 % i 

2008 til 44 % i 2017 (Tabell 5.3). Andelen bruk som har ammeku i kombinasjon med 

melkeproduksjon, har gått ned fra 20 % i 2008 til 16 % i 2017, mens andelen som driver med 

ammeku i kombinasjon med sau, har gått opp fra 30 % til 33 %. Færre driver med korn eller 

potet/frukt/grønt sammen med ammeku i 2017. 

Tabell 5.3 Annen produksjon på bruk med ammeku, basert på data fra søknader om 
produksjonstilskudd. 

 2008 2017 

Andel ammekubruk med melk 20 % 16 % 

Andel ammekubruk med sau 30 % 33 % 

Andel ammekubruk med korn 19 % 17 % 

Andel ammekubruk med 

potet/frukt/grønt 

8 % 5 % 

Andel ammekubruk med kun 

ammeku 

49 % 44 % 

Antall bruk med ammeku 5 184 5 422 

 

 

I Østfold/Akershus/Oslo/Vestfold driver rundt 60 % av ammekubrukene i kombinasjon med 

korn i 2017 (Figur 5.5). Dette er en nedgang på 5 prosentpoeng fra 2008 (Figur 5.6). 

Vestlandet, og især Rogaland, har en høy grad av kombinasjon av ammeku og sauehold. I 

Trøndelag var det melkeproduksjon på hvert fjerde bruk med ammeku i 2008, dette har sunket 

til hvert femte bruk i 2017. 
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Figur 5.5 Annen produksjon på bruk med ammeku, 2017. Basert på data fra søknader om 
produksjonstilskudd. 

 

Figur 5.6 Annen produksjon på bruk med ammeku, 2008. Basert på data fra søknader om 
produksjonstilskudd. 
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Vedlegg 
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Vedlegg 1 

Scenarioer for 2025, basert på forventet rom for norsk produksjon av storfekjøtt på 90 000 

tonn. Kilde: Totalmarked (2018), Totalmarked (2019a). 

 

 

Langtidsprognose – hovedscenario. Melkeytelse 8 150 kg i 2025. 

 
 

 

Langtidsprognose med høyere melkeytelse. Melkeytelse 8 500 kg i 2025. 

 
 

 

Langtidsprognose med dagens melkeytelse. Melkeytelse 7 800 kg i 2025. 
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Vedlegg 2 

Utvikling i rasefordeling fra 2011 til 2017 samt fylkesvis rasefordeling i 2017. Kilde: 

Animalia (2018a). 
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Vedlegg 3 

Tilskuddssatser brukt beregninger for ammekubruk i sone 1 og sone 5B. 
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Vedlegg 4 

Soner for arealtilskudd (Landbruksdirektoratet, 2018b). 
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Vedlegg 5 

Supplerende tabeller til kapittel 3. 

Tabell 1  Antall melkekyr og antall ammekyr i 2008 og 2017, fylkesvis. 

Fylke Antall melkekyr Antall ammekyr 

 2008 2017 % endring 2008 2017 % endring 

Østfold 5 392 4 851 -10 % 2 314 3 042 31 % 

Oslo/Ak.  4 559   4 231  -7 %  2 793   3 691  32 % 

Hedmark  14 747   13 072  -11 %  7 605   10 769  42 % 

Oppland  29 896   26 215  -12 %  8 765   14 730  68 % 

Buskerud  5 342   4 499  -16 %  4 032   5 779  43 % 

Vestfold  2 632   2 544  -3 %  2 612   3 356  28 % 

Telemark  2 425   2 077  -14 %  2 244   3 429  53 % 

Aust-Agder  2 137   1 992  -7 %  1 031   2 051  99 % 

Vest-Agder  5 571   5 156  -7 %  2 167   3 679  70 % 

Rogaland  44 614   39 437  -12 %  6 186   11 790  91 % 

Hordaland  12 032   10 971  -9 %  2 576   2 961  15 % 

Sogn og Fj.  16 951   15 474  -9 %  1 746   2 154  23 % 

Møre og R.  23 730   20 874  -12 %  3 563   4 172  17 % 

Sør-Tr.lag  24 240   21 217  -12 %  4 008   5 428  35 % 

Nord-Tr.lag  28 232   24 438  -13 %  6 067   9 448  56 % 

Nordland  17 511   14 893  -15 %  4 417   5 745  30 % 

Troms  5 352   4 531  -15 %  913   1 156  27 % 

Finnmark  3 040   2 786  -8 %  107   96  -10 % 

Sum  248 403 219 258 -12 % 63 146 93 476 48 % 
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Tabell 2  Kornareal og grasareal i 2008 og 2017, fylkesvis. 

 Kornareal i daa Grasareal i daa 

 2008 2017 % endring 2008 2017 % endring 

Østfold 614 642 586 785 -5 % 114 562 126 657 11 % 

Oslo/Ak.  630 495   583 760  -7 % 144 500  156 387  8 % 

Hedmark  555 834   526 064  -5 % 437 816  462 002  6 % 

Oppland  213 762   184 305  -14 % 810 438  787 543  -3 % 

Buskerud  235 319   209 422  -11 % 264 777  269 145  2 % 

Vestfold  296 292   274 872  -7 % 78 457  90 240  15 % 

Telemark  80 169   69 056  -14 % 163 987  161 640  -1 % 

Aust-Agder  11 514   8 359  -27 % 94 227  98 732  5 % 

Vest-Agder  8 462   4 595  -46 % 182 308  179 462  -2 % 

Rogaland  33 465   25 843  -23 % 945 511  947 619  0 % 

Hordaland  193   191  -1 % 404 389  398 423  -1 % 

Sogn og Fj.  458   124  -73 % 449 145  419 157  -7 % 

Møre og R.  18 622   12 302  -34 % 559 610  521 658  -7 % 

Sør-Tr.lag  167 351   163 105  -3 % 586 882  567 788  -3 % 

Nord-Tr.lag  310 200   303 557  -2 % 550 171  542 715  -1 % 

Nordland  4 048   2 528  -38 % 581 347  552 833  -5 % 

Troms  363   4  -99 % 253 576  236 345  -7 % 

Finnmark  377   49  -87 % 96 132  91 279  -5 % 

SUM 3 181 566 2 954 921 -2 % 6 717 835 6 609 625 -7 % 
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Tabell 3       Endring innmarksbeiteareal, kornareal og antall mordyr av storfe i perioden 
2008-2017, fylkesvis. 

 Endring innmarksbeite 

2008–17, daa 

Endring kornareal 

2008–17, daa 

Endring antall mordyr 

av storfe, 2008–17 

Østfold -909  -27 857   187  

Oslo/Ak.  1 503  -46 735   570  

Hedmark  14 395  -29 770   1 489  

Oppland -875  -29 457   2 284  

Buskerud  6 209  -25 897   904  

Vestfold  1 589  -21 420   656  

Telemark  904  -11 113   837  

Aust-Agder  4 037  -3 155   875  

Vest-Agder  7 236  -3 867   1 097  

Rogaland  8 042  -7 622   427  

Hordaland  24 104  -2  -676  

Sogn og Fj.  12 566  -334  -1 069  

Møre og R. -405  -6 320  -2 247  

Sør-Tr.lag  13 183  -4 246  -1 603  

Nord-Tr.lag  15 481  -6 643  -413  

Nordland -6 799  -1 520  -1 290  

Troms  838  -359  -578  

Finnmark -921  -328  -265  

 

 

Tabell 4  Kornareal og grasareal i 2008 og 2017, i soner for arealtilskudd. 

 Kornareal, daa Grasareal, daa 

 2008 2017 % endring 2008 2017 % endring 

Sone 1  1 357 999   1 279 507  -6 %  376 852   426 029  13 % 

Sone 2  31 990   24 912  -22 %  360 188   360 665  0 % 

Sone 3  1 176 767   1 082 622  -8 %  640 383   676 468  6 % 

Sone 4  395 611   390 227  -1 %  501 248   485 837  -3 % 

Sone 5A  193 874   162 009  -16 %  2 042 821   1 989 

090  

-3 % 

Sone 5B  20 537   13 063  -36 %  1 865 288   1 791 

079  

-4 % 

Sone 6  4 277   2 532  -41 %  801 838   758 916  -5 % 

Sone 7  511   49  -90 %  129 217   121 541  -6 % 
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Tabell 5  Antall melkekyr og antall ammekyr i 2008 og 2017, i soner for arealtilskudd. 

Fylke Antall melkekyr Antall ammekyr Antall mordyr 

 2008 2017 % 

endring 

2008 2017 % 

endring 

Endring % e 

ndring 

Sone 1  14 369   12 813  -11 %  9 238   13 064  41 %  2 270  10 % 

Sone 2  26 208   23 967  -9 %  1 737   4 345  150 %  367  1 % 

Sone 3  18 991   17 116  -10 %  11 741   17 628  50 %  4 012  13 % 

Sone 4  24 834   20 753  -16 %  6 839   9 268  36 % -1 652  -5 % 

Sone 5A  72 028   64 438  -11 %  16 584   26 834  62 %  2 660  3 % 

Sone 5B  66 070   57 961  -12 %  11 570   15 340  33 % -4 339  -6 % 

Sone 6  22 156   18 833  -15 %  5 311   6 858  29 % -1 776  -6 % 

Sone 7  3 747   3 377  -10 %  126   139  10 % -357  -9 % 

 

 

Tabell 6 Endring i antall mordyr, kornareal og grasareal i perioden 2008-2017, i soner 
for arealtilskudd. 

 Antall mordyr Kornareal, daa Grasareal, daa 

 Endring % endring Endring % endring Endring % endring 

Sone 1  2 270  10 % -78 492  -6 %  49 177  13 % 

Sone 2  367  1 % -7 078  -22 %  477  0 % 

Sone 3  4 012  13 % -94 145  -8 %  36 085  6 % 

Sone 4 -1 652  -5 % -5 384  -1 % -15 411  -3 % 

Sone 5A  2 660  3 % -31 865  -16 % -53 731  -3 % 

Sone 5B -4 339  -6 % -7 474  -36 % -74 209  -4 % 

Sone 6 -1 776  -6 % -1 745  -41 % -42 922  -5 % 

Sone 7 -357  -9 % -462  -90 % -7 676  -6 % 
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Tabell 7  Kornareal og grasareal i 2008 og 2017, i kornfylker som er delt mellom flere 
arealsoner. 

 Kornareal, daa Grasareal, daa 

 2008 2017 % endring 2008 2017 % endring 

Ak./Oslo       

Sone 1  131 305   121 778  -7 %  23 240   28 880  24 % 

Sone 3  499 190   461 982  -7 %  121 260   127 507  5 % 

Hedmark       

Sone 1  220 500   212 125  -4 %  119 972   135 171  13 % 

Sone 3  316 476   298 387  -6 %  66 053   79 566  20 % 

Sone 5A  18 858   15 552  -18 %  251 791   247 265  -2 % 

Oppland       

Sone 3  185 417   165 140  -11 %  207 846   216 632  4 % 

Sone 5A  28 345   19 165  -32 %  602 592   570 911  -5 % 

Buskerud       

Sone 1  97 460   85 406  -12 %  41 361   46 030  11 % 

Sone 3  104 708   94 831  -9 %  55 694   58 226  5 % 

Sone 5A  33 151   29 185  -12 %  167 722   164 889  -2 % 

Telemark       

Sone 3  68 565   60 338  -12 %  55 611   58 475  5 % 

Sone 5A  11 604   8 718  -25 %  108 376   103 165  -5 % 
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Tabell 8  Antall melkekyr og antall ammekyr i 2008 og 2017, i kornfylker som er delt 
mellom flere arealsoner. 

 Antall melkekyr Antall ammekyr 

 2008 2017 % endring 2008 2017 % endring 

Ak./Oslo       

Sone 1  510   452  -11 %  402   555  38 % 

Sone 3  4 049   3 779  -7 %  2 391   3 136  31 % 

Hedmark       

Sone 1  4 915   4 314  -12 %  2 909   4 606  58 % 

Sone 3  972   805  -17 %  2 191   3 078  40 % 

Sone 5A  8 860   7 953  -10 %  2 505   3 085  23 % 

Oppland       

Sone 3  6 921   6 117  -12 %  3 546   5 899  66 % 

Sone 5A  22 975   20 098  -13 %  5 219   8 831  69 % 

Buskerud       

Sone 1  920   652  -29 %  1 001   1 515  51 % 

Sone 3  972   642  -34 %  1 791   2 346  31 % 

Sone 5A  3 450   3 205  -7 %  1 240   1 918  55 % 

Telemark       

Sone 3  1 028   945  -8 %  1 058   1 767  67 % 

Sone 5A  1 397   1 132  -19 %  1 186   1 662  40 % 
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Tabell 9     Endring i antall mordyr, kornareal og grasareal i perioden 2008-2017, i 
kornfylker som er delt mellom flere arealsoner. 

 Antall mordyr Kornareal, daa Grasareal, daa 

 Endring % endring Endring % endring Endring % endring 

Ak./Oslo       

Sone 1  95  10 % -9527 -7 % 5640 24 % 

Sone 3  475  7 % -37208 -7 % 6247 5 % 

Hedmark       

Sone 1  1 096  14 % -8375 -4 % 15199 13 % 

Sone 3  720  23 % -18089 -6 % 13513 20 % 

Sone 5A -327  -3 % -3306 -18 % -4526 -2 % 

Oppland       

Sone 3  1 549  15 % -20277 -11 % 8786 4 % 

Sone 5A  735  3 % -9180 -32 % -31681 -5 % 

Buskerud       

Sone 1  246  13 % -12054 -12 % 4669 11 % 

Sone 3  225  8 % -9877 -9 % 2532 5 % 

Sone 5A  433  9 % -3966 -12 % -2833 -2 % 

Telemark       

Sone 3  626  30 % -8227 -12 % 2864 5 % 

Sone 5A  211  8 % -2886 -25 % -5211 -5 % 
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