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Forord 
 

Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå er prosjektansvarlig for et prosjekt finansiert 

over forskningsprogrammet KLIMAFORSK. Bakgrunnen for prosjektet er skogplanting som 

klimatiltak i Norge, et tiltak som er vedtatt selv om man har mangelfull kunnskap om 

klimagevinsten av treplanting på kulturmark. Internasjonale studier viser at jord og 

kulturmark har et stort potensial for lagring av karbon, men det varierer mellom regioner, 

bonitet og vekster. I tillegg har man albedoeffekten, der skogløse områder vinterstid stråler 

tilbake energi.  

Climate-Land inneholder pilotstudier av karbonlagring i jord under nordiske forhold 

sammenlignet med resultater fra internasjonale studier. Prosjektet skal bidra med kunnskap 

om klimaeffekten fra jordbruk, og se på økonomiske virkemidler for klimapolitikk og 

forvaltning av areal og økosystemtjenester utfra prioriteringer mellom ulike 

økosystemtjenester, samt peke på avveininger og synergier mellom klima, biologisk mangfold 

og andre miljømål.  

AgriAnalyse inngår i prosjektet gjennom å se på verdien av beite kontra skogplanting i 

dagens jord- og skogbrukspolitikk rettet mot klimapolitikk, forvaltning av areal og 

økosystemtjenester.  

Notatet ble utarbeidet til Climate-Land våren 2018. Climate-Land avsluttes i desember 

2019, og notatet tilgjengeliggjøres i forbindelse med dette. 

 

 

 

Oslo, desember 2019 

Chr. Anton Smedshaug 
Daglig leder AgriAnalyse  
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Sammendrag 

Margaret Eide Hillestad: Klimaland – skog eller beite? Notat 2-2019.        

 

Klimaendringene er en av de store utfordringene verden står overfor. Landbruket bidrar med 

klimagassutslipp, men også til at det lagres karbon i jord og skog. I tillegg er landbruket en 

viktig aktør i det å ivareta biologisk mangfold og andre fellesgoder i Norge.  

For at landbruket skal ivareta biologisk mangfold og holde kulturlandskapet åpent, må det 

være beitedyr på gårdene rundt omkring i hele landet. Forskning viser at det lagres karbon i 

jord, samt at åpent landskap reflekterer mer sollys enn skogkledd areal (albedoeffekten). 

Albedo er et mål for refleksjonsevne, det vil si hvilken evne flater har til å reflektere lys. 

Beiteareal reflekterer mer lys enn skog fordi beiteareal er landskap som holdes åpent ved at 

dyr beiter der, og snøkledd landskap reflekterer mer lys enn skogkledd areal.  

Antall dyr på beite i Norge har gått ned, og undersøkelser som er gjort av kuas fôrseddel, 

viser at hun henter stadig mindre av sitt energiopptak fra beiting og grovfôrareal. Med færre 

bønder blir det også mindre areal som brukes til beite, noe som fører til at areal gror igjen 

med skog og kratt.  

Regjeringen har vedtatt et prosjekt som går ut på å plante norsk gran på utmarksareal i tre 

fylker i Norge for å øke lagringen av karbon i skog. Prosjektet er kalt «klimaskog» og ble 

evaluert i 2018 (Landbruksdirektoratet, 2019). I «klimaskog»-prosjektet får bonden dekket 

kostnadene ved planting de 5 første årene mot at han tinglyser en heftelse på eiendommen 

som beplantes. Heftelsen går ut på at skogen ikke kan hugges før tidligst om 60 år.  

I dette notatet har vi sammenlignet nåverdien av å plante skog på fire potensielle arealer 

hos fire gårdbrukere med å produsere grovfôr på det samme arealet. Verdien på skogen er 

beregnet ut fra en salgsverdi om 60 år som antas være minst lik den salgsverdien tømmeret 

har i dag (2018) ved levering ved bilvei. Kostnadene til planting de første 5 årene er satt til 

null som følge av at staten dekker disse kostnadene. Skogeier må selv dekke alle kostnader 

etter de første 5 årene.  

Verdien på beitearealet har vi beregnet ut fra en gjennomsnittlig grovfôrpris per dekar for 

grasavling opptjent over 60 år ferdig høstet, men ikke transportert i hus. Begge verdier er 

neddiskontert over samme periode. Beregningene AgriAnalyse har utført, viser at det er kun 

ved en rente lavere eller lik 1 prosent at det lønner seg å plante skog, selv når bonden får 

dekket kostnadene ved planting, hvis alternativet er å nytte arealene til beiting. Dette 

forutsetter da at det holdes husdyr og arealene nyttes til dette. 

Dagens tilskuddssystem for beitebruk er ikke avgjørende for om hvorvidt man har husdyr 

eller ikke. Men det fører til at dersom man har beitedyr, velger man å ha dem på beite i 

minimum 8 uker. Beitetilskuddet utgjør 6 prosent av totalt tilskudd over jordbruksavtalen. 

Pristilskuddet utgjør 23 prosent, og arealtilskuddet som gjelder jordbruksareal og ikke 

beitemark, utgjør 21 prosent. Det er også et dyrevelferdskrav at husdyr skal være ute et visst 
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antall uker i året. Det er ikke ensbetydende med å ha dyr på beite, men kombinert med 

beitetilskudd har det ført til at antall beitedyr på utmarksbeite har stabilisert seg på 2,4 

millioner dyr de siste årene.  
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1 Innledning 

I dette notatet har vi sammenlignet virkemidler rettet mot bruk av utmarksbeite med 

virkemidler rettet mot planting av klimaskog på utmarksareal. Dette arealet kan enten bli 

brukt som beiteareal i jordbruket, plantet til med norsk gran eller det kan gå ut av produksjon 

og dermed gro til med busk og kratt.  

Utgangspunktet for analysen er en antakelse om at seminaturlig beitemark som er brukt til 

beite og/eller slåttemark, gir økt lagring av karbon i jord. Arealet kan ligge på innmark og 

være gjerdet inn, eller det kan ligge i utmarka. Denne naturtypen er i ferd med å gro igjen i 

Norge, blant annet som følge av strukturendringene i jord- og skogbruket, en utvikling som 

har foregått over lang tid. Seminaturlig beitemark er slåtte- og beitemark som ikke er oppløyd 

eller tilsådd, men formet gjennom rydding og lang tids tradisjonell slått eller beite 

(Norderhaug mfl., 2010). Dette arealet har et plantedekke av ville arter, hvor 

artssammensetningen er kulturbetinget. I Norge har vi fortsatt en del gårdsbruk som driver 

ekstensiv husdyrproduksjon, og som bruker eng og beite for å høste fôr i kortere eller lengre 

perioder av året. I 2016 var det 19 268 produsenter som søkte om tilskudd til utmarksbeite og 

26 418 produsenter som søkte om tilskudd til dyr på beite (Landbruksdirektoratets 

produksjonstilskuddsstatistikk).  

I dette prosjektet har vi valgt å se nærmere på fem driftsenheter som har hele eller deler av 

sitt areal i form av seminaturlig beitemark og som bruker arealet til beite. Ett bruk driver 

kombinasjonsbruk med beitedyr i utmark. To av gårdsbrukene ligger i Vindafjord kommune i 

Rogaland, ett i Roan kommune i Trøndelag, ett i Evenes kommune i Nordland, og ett 

gårdsbruk ligger i Lindås kommune i Hordaland.  
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2 Metode 

I prosjektet Climate-Land er det foretatt pilotstudier på fire gårdsbruk hvor det er målt både 

karbonopptak og karbonlager i seminaturlig beitemark. Testområdene er valgt ut etter forhold 

knyttet til biodiversitet og andre landskapsverdier.  

For å undersøke lønnsomheten i å plante skog eller bruke arealet som beiteareal for bønder 

som drifter disse testområdene, har vi gjennomført personintervju med 5 gårdbrukere som har 

matproduksjon basert på beitedyr i området for pilotprosjekt treplanting.  

Intervjuobjektene er valgt ut fra at gårdsbruket har areal med åpnet beitelandskap, og fire 

av dem har areal innenfor kategorien seminaturlig beitemark. Tre av gårdsbrukene ligger 

innenfor de fylkene som er valgt ut som deltagere i Regjeringens klimaskogprogram. Fire av 

intervjuobjektene var valgt ut av Statistisk sentralbyrås (SSB) klimalandgruppe. Det femte 

bruket var plukket ut av Rogaland Bondelag blant fylkeslagets aktive medlemmer. 

Spørsmålene som ble stilt i intervjuene, ble utarbeidet av AgriAnalyse i samarbeid med 

Ann Norderhaug (forsker), Iulie Aslaksen (SSB) og Kristine Grimsrud (SSB).  

Vi har foretatt en dokumentanalyse av dagens (2017) virkemiddelbruk i jordbruket, og 

foretatt beregninger basert på tall fra publikasjoner utgitt av Budsjettnemnda for jordbruket, 

dokumenter til jordbruksoppgjørene og Landbruks- og matdepartementets 

budsjettproposisjoner. Vi har også brukt data fra SSB, Norsk institutt for bioøkonomi 

(NIBIO) og Landbruksdirektoratet.  

For skogbruket er Stortingets vedtak i forbindelse med klimameldingen (Meld. St. nr. 21 

(2011-2012)) om at det skulle utredes muligheter for samarbeidsavtaler med grunneier om 

frivillig etablering av klimaskoger i Norge, datakilde. I tillegg har AgriAnalyse hatt samtaler 

med ressurspersoner i Norges Skogeierforbund for å få fram data for verdien av skogplanting 

på de gårdsbrukene hvor vi har foretatt intervju med gårdbrukeren.  

Vi har sendt e-post-forespørsler til de aktuelle fylkesmennene for å innhente informasjon 

om tilskuddsordningene i Klimaskogprogrammet. AgriAnalyse har deltatt på seminarer hvor 

klima, beitebruk og skogplanting har vært tema. Disse seminarene danner grunnlag for data 

og informasjon som er brukt i dette notatet.  

Gjennom egne beregninger og med bistand fra andre har vi analysert støtteordninger for 

dyr på beite og sammenlignet med støtteordninger for planting av skog på nye arealer. Vi har 

tatt utgangspunkt i offentlig kjente tall for priser, kvantum og areal både for skog og for 

matproduksjon, og foretatt beregninger av priser på grovfôr i Norge. Utfra innsamlet data har 

vi da sammenlignet nåverdien av å plante skog med høsting av gras på de angjeldende 

arealene. 
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3 Jordbruksproduksjon 

FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) har beregnet at utfra forventet befolkningsvekst 

skal ni milliarder mennesker brødføs i 2050. Det kan føre til at verdens matproduksjon ikke 

lenger i hovedsak vil stå overfor et fordelingsproblem, men i stedet at verdenssamfunnet kan 

oppleve både et fordelingsproblem og et forsyningsproblem med en reell matknapphet. Det 

vil si at produksjonsvolumet kan bli betydelig lavere enn behovet for å dekke kaloribehovet til 

verdens befolkning.   

FNs menneskerettighetsorganisasjon (FN HRC, 2014) slår fast at retten til nok næringsrik 

mat er en grunnleggende menneskerettighet. Ifølge FN var det i 2015 836 millioner 

mennesker som lever i ekstrem fattigdom, og om lag 800 millioner er kronisk underernært. 

FAO har anslått at hvis kloden skal brødfø verdens befolkning, må produksjonsvolumet økes 

med rundt 40 prosent mot 2050 dersom det skal være tilgang på nok mat til å dekke 

etterspørselen (FAO, 2016).  

I regjeringens Melding til Stortinget nr. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – en 

fremtidsrettet jordbruksproduksjon har regjeringen satt fire hovedmål for 

jordbruksproduksjonen i Norge: 

- Matsikkerhet 

- Landbruk over hele landet 

- Økt verdiskaping  

- Bærekraftig landbruk 

Norsk landbrukspolitikk har som mål å øke matproduksjonen og styrke landbrukets 

konkurransekraft, og virkemidlene skal innrettes slik at de fører til økt matproduksjon der det 

er muligheter og marked for det. Et bærekraftig landbruk skal blant annet ivareta jordbrukets 

varierte og mangfoldige kulturlandskap, naturmangfold, redusere klimagassutslipp og øke 

lagringen av karbon i jord og skog. Et tiltak for å øke karbonlagring i jord kan være beitebruk.  

Figur 3.1 er en skjematisk oversikt over hvordan klimaendringene virker inn på 

matsikkerhet. Endring i klima påvirker både kvantum, kvalitet og pris på jordbruksprodukter.  



 

6 Notat 2-2019 

Figur 3.1 FAOs oversikt over klimaendringer og landbruk. FAO 2016 
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3.1.1 Matproduksjon i Norge 

Norge er per 2019 ikke selvforsynt med mat målt i energi, og er avhengig av import for å 

sikre nok, næringsrik mat til egen befolkning. Derfor har regjering og storting som målsetting 

å øke norsk matproduksjon basert på norske ressurser.  

Figur 3.2  Selvforsyningsgrad i prosent, med og uten fisk, samt importert kraftfôr. 
(Budsjettnemda for jordbruket, 2017)     

 
 

Norsk landbrukspolitikk har som mål å øke matproduksjonen og styrke jordbrukets konkurransekraft 

(Meld. St. nr. 11 (2016-2017)). I statsbudsjettet for 2018 ble målene satt inn i en ny struktur som vist i 

Figur 3.3.  Et spørsmål blir i hvilken grad virkemiddelapparatet støtter opp om de ulike målene og 

hva som prioriteres høyest av de ulike målene. En gjennomgang av de økonomiske virkemidlene kan 

tyde på at matsikkerhet og produktivitet prioriteres høyere enn et mer klimavennlig og bærekraftig 

landbruk over hele landet.  
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Figur 3.3  Ny målstruktur for jordbruket. (Fig 1.1 LMD; Prop. 1 S (2019-2020) s. 14) 

 
 

Som eksempel på at virkemiddelbruken støtter sterkere opp om økt produksjon enn om økt beitebruk, 

kan vi bruke driftsgren sau, hvor det i 2016 og 2017 ble større produksjon enn hva som etterspørres i 

markedet nå, se Tabell 3.1. I 2016 ble det overproduksjon av lammekjøtt, lagrene økte og prisen falt. 

Det har blant annet ført til at myndighetene har nedprioritert sauebønder ved tildeling av 

investeringstilskudd. Prisfall og nedgang i investeringer kan føre til nedgang i antallet sauebønder, 

nedgang i produsert kjøtt og nedgang i antall dyr på beite.  

Tabell 3.1  Norsk produksjon, og import av lammekjøtt i tonn. (AgriAnalyse og 
Landbruksdirektoratet) 

År Norsk saueproduksjon   
Importert lammekjøt 

(HS:02.04) 
Importdel av engros- 

forbruket 
2008 23 638 4 575 16 % 
2009 23 926 1 300 5 % 
2010 24 435 1 265 5 % 
2011 23 382 1 543 6 % 
2012 22 777 2 694 11 % 
2013 23 555 3 220 12 % 
2014 24 151 2 393 9 % 
2015 25 555 1 604 6 % 
2016 25 987 874 3 % 
2017 27 442 351 1 % 
2018 26 970 700 3 % 
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I en spørreundersøkelse blant 2 968 småfebønder, med en svarprosent på 31 prosent, utført av 

AgriAnalyse for Norsk Sau og Geit våren 2017, svarer 70 prosent av de spurte at 

hovedmotivasjonen for å drive med sau er å utnytte gårdens ressurser (Bunger, 2018). Det 

stemmet godt overens med svarene våre fem intervjuobjekter ga. De har sau for å utnytte 

gårdens ressurser. Når bonden har gjort et valg om å ha sau, svarer om lag halvparten av 

sauebøndene at de valgte dalasauen på grunn av kjøttkvalitet og økonomisk utbytte (Bunger, 

2018). I spørreundersøkelsen var det i underkant av 20 prosent som svarte at de har kvit 

spelsau eller gammelnorsk spelsau. Tre av bøndene vi snakket med i dette prosjektet har 

gammelnorsk spelsau, én har norsk hvit sau og én har ikke sau, men bruker kastrater til å beite 

i utmarka og på et område på gården som er definert som spesielt artsrikt for landsdelen.   

Når bonden har valgt å drive med dyr, er det en rekke lover, forskrifter og offentlige 

støtteordninger som påvirker bondens valg av antall dyr på gården. Norge har offentlig 

markedsregulering for melk og kjøtt. For melkeproduksjon er det et kvotesystem som er 

knyttet til regioner (fylker), noe som innebærer en begrensning i sentralisering av 

produksjonen sammenlignet med hva som ville vært tilfelle uten kvoteregioner. 

Kvoteordningen bestemmer hvor mange liter melk en bonde kan levere, og dermed også hvor 

mange melkekuer og/eller melkegeiter han kan ha. Jo høyere ytelse på dyret, desto færre dyr 

kan bonden ha. Høyere ytelse gir lavere kostnader per liter melk, noe som gir insitament til å 

øke kuas ytelse og samtidig redusere antallet dyr. Det igjen kan ha effekt på hvorvidt kua 

sendes på beite, og da spesielt utmarksbeite. Beitebruk avhenger av fôrkvaliteten på beitet. Jo 

høyere kvalitet, desto mer sannsynlig at det brukes som beite. Noen bønder har melkekua på 

beite utenfor laktasjonsperioden, det vil si i den perioden av året hvor kua ikke melker, både 

fordi det er kostnadsfritt at kua henter maten selv, og fordi det gir bonden muligheter til å ta 

ferie.  

For kjøttproduksjon er det regler knyttet til konsesjonsgrenser for det kraftfôrbaserte 

husdyrholdet som svin og fjørfe, og markedsregulering for melk og kjøtt. 

Markedsreguleringen skal sikre en stabil forsyning av kjøtt og melk til markedet samtidig som 

bondens sikres avsetning for sin produksjon i tråd med prisene som avtales i de årlige 

jordbruksforhandlingene. Virkemidlene i markedsordningene er opplysningsvirksomhet rettet 

mot markedet, avsetningstiltak som eksport/import eller lagring, samt faglige tiltak rettet mot 

produsentene.   

I tillegg til markedsregulering får bøndene tilskudd over statsbudsjettet. De offentlige 

tilskuddene til bøndene er i hovedsak basert enten på antall dyr, på areal og/eller på kvalitet av 

kjøtt og melk. Alle disse ordningene har effekt på hvor mange dyr bonden har. Slik virker 

tilskuddsordningene i retning av færre og større gårdsbruk, og å ha dyr med høyere ytelser 

slik at bruk av beiteareal krever høyere fôrenheter per dekar enn hva som er tilfelle for enkelte 

arealtyper i dag.  

Beitetilskuddet skal oppmuntre til å ha dyr på beite, men når vi ser på fordeling av midler 

over jordbruksavtalen, viser det seg at beitetilskuddet utgjør en forholdsvis liten andel av det 

totale tilskuddet til bonden. Det er pristilskudd, husdyrtilskudd og arealtilskuddet som har 

størst betydning for antallet husdyr, mens beitetilskuddet kombinert med dyrevelferdskrav til 

beitebruk avgjør hvor stor andel av bondens husdyr som er på beite. I 2017 utgjorde 
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arealtilskuddet 21 prosent av totalt tilskudd, pristilskuddet utgjorde 23 prosent, 

husdyrtilskuddet utgjorde 15 prosent (Tabell 3.2), og beitetilskuddet utgjorde kun 6 prosent. 

Tabell 3.2  Landbruks- og matdepartementets budsjett for 2018. Program 15.30, Kapittel 
1150 Oppfølging av jordbruksavtalen, i millioner kroner. (Prp 1S (2017-2018)) 

Post 
 

2016 2017 Andel av  
totalen i 2017 

21 Spesielle driftsutgifter                    18  21,5 0% 
50 LUF              1 225               1 148  8% 
70 Markedsregulering                  306                   315  2% 
71 Erstatning tap                    30                     43  0% 
73 Pristilskudd              3 130               3 299  23% 
74 Direkte tilskudd 

  
0% 

 
74.11 Kjøtt og melk              1 317               1 373  9%  
74.14 Husdyrtilskudd              2 365               2 182  15%  
74.16 Beitetilskudd                  803                   855  6%  
74.17 Arealtilskudd              3 122               3 026  21%  
74.19 RMP                  424                   422  3%  
74.20 Økologisk                  100                   107  1% 

77 Utviklingstilskudd                  242                   246  2% 
78 Velferdstiltak              1 513               1 542  11%     

 

Sum 
 

           14 592             14 580  100% 
 

Tilskudd til dyr på beite har økt fram til 2012, men har flatet ut de siste årene. Samtidig har 

andelen dyr på beite holdt seg rundt 90 prosent i lang tid (Tabell 3.3 og Figur 3.4).  
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Figur 3.4 Andelen husdyr på beite sammenlignet med beitetilskudd (utmarks- og 
innmarksbeite) i millioner 2015-kroner. (Landbruksdirektoratet og AgriAnalyse) 

 

Antall grovfôretende dyr i Norge har holdt seg ganske stabilt på rundt 3,4 millioner dyr 

sommerstid de siste 10 årene. Antall beitedyr har også holdt seg ganske stabilt de siste 10 

årene. Figuren viser at det er grovfôretende dyr der hvor bonden ikke mottar beitetilskudd.  
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Figur 3.5  Antall grovfôretende husdyr og antall grovfôretende husdyr på beite i 12/16 uker 
i Norge, i millioner dyr. (Landbruksdirektoratets produksjonstilskuddsstatistikk) 

 
 

I tallene i figuren er ikke hjort, hest, lama og alpakka inkludert.  

Dersom vi ser på fôrsammensetningen til melkekyr, viser det seg at en stadig mindre andel 

av fôropptaket kommer fra beite. I løpet av de 10 siste årene har andelen surfôr til melkeku på 

energibasis per år holdt seg relativ stabil, fra 43 til 45 prosent, mens det har vært en jevn 

økning i andelen kraftfôr, fra ca. 37 prosent i 2003 til ca. 43 prosent i 2013. Beite er fortsatt 

en del av fôrseddelen, men andelen er synkende og har gått ned fra litt over 16 prosent i 2003 

til nær 10 prosent i 2013 (Thuen, 2017). Det er ingen grunn til å tro at dette bildet har endret 

seg i favør av økt fôropptak på beite, selv med krav om mosjon og beite i Forskrift om hold av 

storfe § 10. Mosjon og beite. I 2018 økte kraftfôrandelen som følge av tørken på Østlandet 

med påfølgende grovfôrmangel.  
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Figur 3.6  Fôrsammensetning for melkeku i prosent på energibasis, i perioden 2003–2013. 
(TINE Rådgivning, 2015; AgriAnalyse, 2017) 

 
 

Norske bønder sendte 1,6 millioner sau og lam på utmarksbeite i 2016 gjennom organiserte 

beitelag (OBB). I tillegg var det 75 000 storfe og 19 000 geit som ble sluppet på utmarksbeite 

i 2016 gjennom OBB (Bunger, 2018). Statistikken fra søknader om produksjonstilskudd i 

jordbruket har de mest presise tallene vi har for dyr på utmarksbeite.  

OBB har også statistikk over antall dyr sluppet på beite gjennom beitelag siden 70-tallet, 

men siden ikke alle bønder med storfe, sau eller geit på beite er medlem av et lag, vil disse 

tallene være ufullstendige når det gjelder antall dyr i utmarka. Om lag 74 prosent av all sau på 

beite i 2016 var med i et organisert beitelag. For geit lå andelen på 32 prosent (Bunger, 2018). 

Om lag 40 prosent av norske gårdsbruk slipper dyr i utmarka (Rekdal, 2008). Kvaliteten på 

beitet varierer avhengig av jordsmonn, geologi, topografi og klima, og det kan ofte være store 

variasjoner over korte avstander (ibid.). Lokale forskjeller kan blant annet være tilgang på 

vann og næring i jorda, og snødekke om vinteren. Beiteverdien for den enkelte 

vegetasjonstypen vil først og fremst avhenge av produksjonen av beiteplanter, næringsverdien 

i beiteplantene og utnyttingsgraden (Rekdal, 2001). Produksjon av beiteplanter (kilo tørrstoff 

per dekar) varierer med vekstforhold og artssammensetning. Produksjonen av plantemassen 

vil variere i løpet av beitesesongen, med høyest fôrproduksjon på forsommeren og gradvis 

mindre utover høsten. For beitedyra vil fôrbehovet øke hele beitesesongen, og dermed vil 

også kravet til beiteareal per dyr øke utover sommeren og høsten. Sekretariatet for 

Budsjettnemnda for jordbruket kalkulerer hvert år det totale fôropptaket på utmark. I 2016 

kalkulerte Budsjettnemnda at det totale fôropptaket på utmark var 325 millioner FEm 

(fôrenheter). En fôrenhet koster i gjennomsnitt 3,0 kroner, og med 325 millioner fôrenheter 

blir det i underkant av 1 milliard kroner per år (Budsjettnemnda, 2017).  
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NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har sett på hvor mange dyr en kan regne per km2 

beite med ulike beitekvaliteter. Mens man på et mindre godt beite kan regne mellom 30 og 50 

sau eller lam per km2 og på et godt beite 50 til 80 sau eller lam per km2, kan man på et svært 

godt beite regne mellom 80 og 100 sau eller lam per km2. Det samme prinsippet gjelder i 

utmark som på innmark og i fjøset: at kvaliteten på fôret er viktig for avdråtten på dyret. 

I 2006 utarbeidet NILF (nå NIBIO) en rapport for Norsk Sau og Geit (NSG) om verdien av 

fôr fra utmarksbeite (Asheim, 2006). Rapporten så blant annet på antall dyr på beite, 

gjennomsnittlig antall dager på beite for de forskjellige dyreslagene, og fôropptak per beitedyr 

per dag. I rapporten brukte de tall på fôrmengde per søye på 1,0 FEm per dag og for lam på 

1,05 FEm per dag. Ifølge disse beregningene tar sau og lam til sammen opp vel to tredjedeler 

av det totale fôret sitt på utmark, mens geiter tar opp 2 prosent. Småfe totalt hadde et kalkulert 

fôropptak på 220 millioner fôrenheter i 2016. 

Tabell 3.3 Antall dyr på beite, beitetid og kalkulert fôropptak på beite i hele landet, 2016. 
(Landbruksdirektoratet og Hegrenes & Asheim, 2006)  

 
Dyr på utmarksbeite  

Sau > 1 
år 

Lam<1 år Geiter Kyr Andre 
storfe 

Hest Totalt 

Antall dyr på 
utmarksbeite 

820 981 1 273 828 58 403 97 529 155 051 8 884  2 414 676  

Gjennomsnittlig beitetid 100 100 84 
  

60 
 

Kalkulert fôropptak på 
utmarksbeite (1000 
FEm) 

83 682 136 226 5 877 45 267 58 422 3 798   333 272  

Andel av fôropptak % 25 % 41 % 2 % 14 % 18 % 1 % 
 

 

Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet er jordbruksforetak med sau tilknyttet 2,7 millioner dekar 

i grovfôrproduksjon, full-/overflatedyrka jord og innmarksbeite. Men noe av dette arealet 

brukes også til melke- og ammeku. Man kan regne om lag 1,5–2 dekar per voksen sau i 

grovfôrareal. Ved å gange opp med antall sau kommer man da fram til om lag 1,8 millioner 

dekar i grovfôrareal. Dette utgjør 18 prosent av dyrka jord i drift og 27 prosent av 

grovfôrarealet i landet.  

Utmarksbeite utgjør fortsatt en viktig del av produksjonsgrunnlaget for norsk landbruk. Det 

sendes over 2 millioner beitedyr på utmarksbeite hvert år. Kvaliteten på beitene varierer mye, 

og hvor mange sauer som kan beite per km2 uten at det blir overbeiting og avdråtten går ned, 

varierer også. For bonden som sender dyra sine på beite, vil målet være å optimalisere 

produksjon av kjøtt samtidig som produksjonsgrunnlaget bevares på lang sikt. 

 Tabellen nedenfor ble laget på grunnlag av beitegranskninger gjort på 40–50-tallet, og 

etterprøving har vist at tallene er egnet dersom man bruker nyttbart beite. Tabellen er best 

egnet for store beiteområder på beitelagsnivå (Rekdal, 2010). Ifølge tabellen vil det være 

beitekapasitet for 33–54 dyr per km2 selv på mindre gode beiter og 77–108 dyr per km2 på 

svært gode beiter.  
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Tabell 3.4 Beitekapasitet for sau (samlet tall for sluppede dyr) på utmarksbeite med et 
fôrbehov på 1 fôrenhet per dag. (Rekdal, 2010) 

Fôropptak per dag Beitekvalitet Dyr per km2 
1,0 fôrenhet per sau Mindre godt beite 33–54 

Godt beite 55–76 
Svært godt beite 77–108 

  

Kvaliteten på utmarksbeite varierer både lokalt og regionalt. Skog og Landskap (nå NIBIO) 

har kartlagt utmarksbeitene i hele landet, og kom blant annet fram til at Troms var det fylket 

med høyest kvalitet på beiteressursene. Med denne kartleggingen av beitekvaliteten i landet 

har man også funnet et overslag på beitekapasiteten i landet.  

Mens man i 2016 høstet om lag 330 millioner fôrenheter fra utmarka, antar man at det i 

løpet av en 100 dagers beitesesong er mulig å høste om lag 950 millioner fôrenheter. Da noe 

areal er vanskelig tilgjengelig, eller på andre måter vil være vanskelig å utnytte som beite, har 

man med skjønn fastsatt at de praktisk nyttbare beitearealene vil være 80 prosent av det som 

er nyttbart utfra plantedekke. Det vil si at det kan høstes 760 millioner fôrenheter, noe som 

innebærer at 430 millioner fôrenheter som er tilgjengelig, er ubrukt i dag.  

I dag brukes om lag 35 prosent av landets areal av beitelag samtidig som 45 prosent er 

egnet til beite. Disse tallene viser at det potensielle fôropptaket i utmarka er dobbelt så stort 

som i dag. Tallene er overslag, men viser at det er potensiale for en betydelig økning av 

beitedyr og matproduksjon i utmarka. Det er likevel områder som er bedre egnet enn andre og 

som har et større potensial for å øke produksjonen. For å utnytte kapasiteten fullt ut må det 

planlegges.  

Småfe høster i dag rundt 220 millioner fôrenheter. Da de forskjellige beitedyra beiter 

forskjellige planter og deler av planter, kan det være naturlig at man for å utnytte denne 

kapasiteten best mulig, må slippe både sau, geit og storfe ut på beite. Men det vil likevel være 

trygt å si at det er potensial for at man minst kan doble antall småfe på utmarksbeite for å 

holde arealet i hevd (Bunger, 2018).   
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Figur 3.7  Antall dekar jordbruksjord per grovfôretende husdyr. (SSB tabell 5982, 
Landbruksdirektoratet og AgriAnalyse) 

 

Figur 3.7 viser at det er et stort ubrukt potensial for beitedyr i Norge. I 2006 var det 0,33 
dekar per grovfôretende husdyr mens det i 2016 hadde økt til 0,35 dekar per grovfôretende 
husdyr. Jordbruksareal er ikke inkludert utmarksareal. 
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4 Skog i klimasammenheng 

Regjeringen har tildelt Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland et pilotprosjekt med mål om 

«å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før 

oppskalering og utvidet implementering av skogplanting på nye arealer» (Miljødirektoratets 

hjemmeside1). Hensikten med prosjektet «Klimaskog» er å øke CO2-opptaket i skog gjennom 

å plante skog på nye arealer. Skogplantingsprosjektet er et treårig pilotprosjekt der Rogaland, 

Nordland og Nord-Trøndelag er valgt ut som deltagerfylker, og skal avsluttes i 2018. 

Prosjektet innebærer samarbeid mellom interessegrupper innen næring, naturmangfold og 

klima, og er en tverrsektorsatsing mellom departement, direktorat, fylkesmannen, 

fylkeskommunen og kommuner (ibid).  

 

 
 

Regjeringen har bevilget penger til skogplantingsprosjektet over Landbruks- og 

matdepartementets budsjett, kapittel 1149, post 73. Prosjektet kom ikke ordentlig i gang før i 

2016.  

Tabell 4.1  Bevilgning til skogfrø og skogplanting, i 1000 kroner. (Landbruks- og 
matdepartementes budsjett, Prp. 1S 2016, 2017 og 2018 ) 

Kap 1149 2015 2016 2017 2018 

Post 73 10 659 41 664 48 247 48 899 

 
1 http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/Skog/Planting-for-klima/Sporsmal-og-svar/ 
Lest 22.05.2018 
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Ifølge oppdragsbrev til Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet av 06.01.2015 skal 

midlene brukes til å plante skog på nye arealer. I brevet blir begge direktorater oppfordret til å 

utarbeide et omforent opplegg for en treårig pilotfase for planting av skog på nye arealer. 

Pilotfasen skal vise hva som er den mest hensiktsmessige organiseringen av tiltaket.  

I veiledningen til kommunene står det at skogen fortrinnsvis skal plantes på høyproduktivt 

areal. Høyproduktivt areal tilsvarer bonitet på 17 eller høyere etter planting.  

AgriAnalyse har besøkt fire bønder som er innenfor pilotfylkene for skogplanting, og et 

gårdsbruk som ligger i en kommune utenfor prosjektfylkene. Det var kun Vindafjord 

kommune som hadde en vedtatt temaplan for nyplanting av skog.   

 

 

AgriAnalyse har sent e-post til de berørte fylkesmennene og fått svar fra alle tre. Vi stilte 

likelydende spørsmål til de aktuelle fylkesmannsembetene: 

1) Hvor mye penger får den enkelte grunneier som har fått tilsagn på å plante klimaskog, 

utbetalt? 

2) Er det lik kostnadsdekning i de tre fylkene?  

3) Har fylkesmannen tall for hvor mange som har søkt om å bli med i ordningen?   

4) Hvor mange er godkjent for å bli med?   

5) Hvor mye penger har de fått i gjennomsnitt per år de som er godkjent for å bli med i 

ordningen? 

 

Svarene fra Rogaland var at grunneierne får dekket kostnader knyttet til etablering av felt 

med 100 prosent tilskudd, det vil si at gårdeier får dekket forhåndsarbeid, plantekjøp og 

planting. I tillegg settes det av et beløp som skal dekke suppleringsplanting og oppfølging av 

feltet ved behov, penger som kan benyttes innen de 5 første årene etter at feltet ble etablert. 

Størst variasjon er det i kostnadene knyttet til forhåndsarbeidet, mens plantekjøp og planting 

som oftest ligger innenfor det normale kostnadsbildet.  

For Rogaland er det 23 grunneiere som hadde fått formell godkjenning høsten 2017. I 

tillegg var 15 søknader under behandling. Det var grunneiere som henvendte seg til 

kommunen og som deretter ble uformelt avvist fordi man raskt så at disse feltene ikke faller 

inn under prosjektets kriterier. Dette er en del av veiledningsplikten som kommunene har. 

Ettersom mange av feltene det jobbes med i Rogaland er av en noe større størrelse, så blir 

tiltaket fordelt over to sesonger. Fylket har 6 eiendommer som er avsluttet (altså ferdig plantet 

og utbetalt). Dette gir nok et litt snevert bilde av hvordan kostnadene kan forventes å bli. I 
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2018 har klimaskogtiltaket vært gjennom flere felt og kan nok gi et bedre bilde av hva feltene 

koster.  

I Nord-Trøndelag var det 84 grunneiere som hadde fått sine formelle søknader godkjent. 

Feltene i Nord-Trøndelag er mindre i gjennomsnitt enn i de andre to fylkene. I prosessen er en 

del saker «avvist» uformelt av forskjellige årsaker (gitt at grunneier aksepterer det). En del 

saker som er fremmet formelt, har også blitt avslått. Nord-Trøndelag opererer med et basefelt 

som vi kaller foreslåtte felt – felt der grunneier er positiv til å søke (og eventuelt gjør det). 

Dette blir en langt større mengde felt enn hva de 84 sakene representerer. Innen gruppen 

«foreslåtte felt» er det ca. 27 prosent som «ikke blir med videre». Det skyldes jordlov, 

vedtak/holdning, miljøregistreringer og andre forhold ved feltet som gjør at det ikke oppfyller 

kriteriene, eller at grunneiere endrer mening og ikke vil søke likevel. Hvor mange som har 

søkt kommunen og fått formelt avslag, har fylkesmannen ikke tall på og heller ikke kapasitet 

til å prioritere om det ikke blir i en del av evalueringen i 2018. 

Når det gjelder kostnader, er det slik at hvert prosjekt bevilges et budsjett med hensyn på 

midlene og tiltakene som trengs. Hva som menes med spørsmålet «er det lik kostnadsdekning 

i de tre fylkene?», er noe uklart, men vi har ikke noe formelt samarbeid om bevilgningsnivå 

mellom fylkene. Det er i utgangspunktet opp til den enkelte kommune. Det er svært vanskelig 

å si noe sikkert om hva det enkelte tiltaket vil koste, og det bevilges nok noe skjematisk av 

den grunn. Nord-Trøndelag har ikke laget noen statistikk over bevilgningene. Det er mer 

interessant å se på faktiske kostnader på etablerte felt, men så langt er det bare ca. 15 prosent 

av det forventede arealet som er realisert, og en god del av de 15 prosentene foreligger enda 

ikke inne i datasystemet, da det i noen tilfeller mangler søknader om utbetaling (som igjen 

skyldes at bilag/fakturaer er forsinket). Det foreliggende materialet per desember 2017 er 

derfor altfor spinkelt til å gi grunnlag for fornuftige kostnadsanalyser, og knyttet opp mot 

forskningsbruk vil det være uforsvarlig snevert å benytte på nåværende tidspunkt. I siste 

halvår av 2018 vil vi vite betydelig mer om faktiske kostnader. 

I Nordland fylke var år 2017 det første året med klimaskogplanting i praksis. Det ble 

plantet i tre av fem pilotkommuner, og i disse er det plantet henholdsvis 2, 4 og 6 felt i år. 

Oppgjøret er ferdig for 10 felt, de to gjenstående utgjør en stor arealandel, og det er derfor for 

tidlig å presentere deskriptiv statistikk. Det arbeides fortsatt for å ferdigstille oppgjøret, og en 

regner med å ha statistikk tilgjengelig på nyåret 2018. Om ønskelig regner 

fylkesmannsembetet med at både Fylkesmannen i Nordland og Landbruksdirektoratet kan 

svare mer utfyllende i 2018. 

I samtale med Norges Skogeierforbund framkom det at for skogeiere som ikke har hatt 

inntekt/omsetning på skog tidligere slik at man dermed ikke har penger i skogfond, er 

klimaskogprosjektet som en gratis statlig investering i eiendommen for bonden. Bonden får 

dekket alt grunnarbeidet, men må pleie skogen fram til den blir hogstmoden og klar for salg. 

Det gjør at staten har lagt begrensninger på når skogen kan hogges gjennom at bonden må 

tinglyse hogsttidspunktet. Dette gjør at mange bønder kvier seg for å delta i prosjektet. Det er 

vanskelig å binde seg til én arealbruk over en periode på 50–60 år. Bonden kan velge å se på 

klimaskog på to måter: 
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1) at staten investerer i skogkultur og bonden beregner en avkastning i form av 

renteinntekter fram til skogen er hogstmoden 

2) eller bonden kan neddiskontere forventet verdi om 60 år til dagens verdi 

 

Samtaler med Norges Skogeierforbund viser at mange av deres medlemmer ser haker ved 

klimaskogprosjektet, som at eiendommene det plantes skog på, ikke har hatt skogbruk 

tidligere, og at den enkeltes kunnskap kan være liten. Derfor er det ofte ikke opparbeidet 

infrastruktur for hogst, og muligheter for å levere skog enten til industri eller til kai/jernbane 

er ikke til stede. Det andre som skogeierne er negative til, er kravet om en tinglyst heftelse 

som gjør at skogeier får båndlagt areal som kunne vært brukt til andre mer lønnsomme 

investeringer, selv om eiendomsverdien øker som følge av økte økonomiske ressurser på 

gården.  
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5 Utvalgte gårdsbruk  

Bøndene vi snakket med, har alle overtatt gårdsbruket etter sine foreldre, og de har videreført 

den produksjonen som var på gården fra tidligere, eller endret til en annen driftsform. På 

Liland, Evenes, har de gått fra melkeproduksjon til kjøttfe i form av kviger og kastrater. Valg 

av driftsform har betydning med tanke på å finne svar på spørsmålet om hva som skal til for å 

få flere dyr på utmarksbeite i Norge, og hva som skal til for at bonden bruker et spesifikt areal 

til beite framfor å plante skog. Ingen av bøndene vi intervjuet, ville plante «klimaskog», heller 

ikke de som har skog på eiendommen fra før. Alle svarte at de heller ville ha beitedyr enn å 

plante skog. Det er et eksplisitt krav i klimaskogprosjektet at norsk gran skal plantes på areal 

der det ikke er skog fra før, men det er ikke et krav at bonden skal ha et aktivt skogbruk på 

eiendommen i dag. Tilskuddet til planting av klimaskog utbetales til bondens skogfondskonto. 

Dersom grunneier ikke har egen skogfondskonto, opprettes det derfor en ny.  

 

 
 

Grovfôrareal 

En vinterfôra sau har behov for om lag 1 da grovfôrareal, en melkeku har behov for om lag 8 

da og en ammeku har behov for om lag 5 da grovfôrareal. Dersom noe av utmarka blir 

omgjort til skog, må bonden enten ha færre dyr og dermed lavere inntekt, eller kjøpe mer fôr 

fra andre og dermed få høyere kostnader. Utover at arealet skal dekke fôrbehovet, har alle 

husdyrbønder krav om spredningsareal for husdyrgjødsel, et krav som er en begrensning for 

antall husdyr en bonde kan ha. Det er kun i spesielle tilfeller at beiteareal på innmark inngår i 

spredningsarealet, og utmarksbeite kan ikke inngå i spredningsarealet.  

Bøndene vi har snakket med, har tatt utgangspunkt i gårdens ressurser når de har satt sammen 

produksjonsgrenene sine, med unntak av Evenes, hvor gårdbrukeren har gått av med pensjon 

og beholdt kviger og kastrater som beitedyr for å holde arealet i hevd.  

Skogfondskonto: 

Skogfond er et lovpålagt virkemiddel som skal sikre at 

du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på 

din skogeiendom. Ved tømmerhogst skal en del av verdien 

på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt 

av til skogfond er ikke skattepliktig. Beløpet kan kun 

benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen. 
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Tabell 5.1  Oversikt over antall dekar per gårdsbruk på de brukene vi har besøkt. (NIBIO 
gårdskart, samt intervju med bøndene) 

 
Liland, 
Evenes 

Sumstad, 
Roa 

Vikedal, 
Vindafjord 

Skjold, 
Vindafjord 

Lurøy, 
Lindås 

Antall teiger                      6                       6                       1                       3  5 
Fulldyrka                63,8                 48,9                    0,1               177,7                    6,1  
Overflatedyrka                   0,7                      -   

 
               15,6                 25,9  

Innmarksbeite                84,6                    2,3  
 

               63,9                 31,5  
Skog              705,4               355,4  

 
          1 140,2               135,9  

Myr                28,4                 14,0  
 

               16,9                 22,7  
Skrinn fastmark                   9,4                 11,5  

 
               18,4                 77,6  

Jorddekt fastmark                13,1               119,3  
 

               40,5                    0,8  
Bebygd areal                    5,3                    4,6                    0,4                 27,0                    3,5        

Totalt               910,7               556,0                    0,5            1 500,2               304,0        

 

Utmarksressurs                    51                   145               4 000                     76                      -   
 

Evenes – kastrater og biologisk mangfold  

På Liland, Evenes, finnes det marine løsmasser avsatt etter siste istid, lun plassering i 

terrenget, næringsrik berggrunn, gode havneområder og båtplasser, samt et bakland med gode 

beite-, slåtte- og skogressurser (Bryn, 2007). Bonden kommer ikke til å plante skog, blant 

annet fordi han har fått tilskudd for særskilt biologisk mangfold på en del av sitt areal.  

Sumstadgrenda – utnytte gårdens ressurser 

Roan kommune består av velstelte gårder, bratte fjell og ikke minst en fin havn i følge 

kommunens egne nettsider. Målet med gårdsdriften på Sumstad er å bruke mest mulig av 

egne ressurser til husdyra og importere minst mulig av fôret. Det er kun kopplammene som 

får noe kraftfôr, og dyra får noe kraftfôr om våren for at dyra skal utnytte beite best mulig. Å 

fôre med for mye kraftfôr og siloballer ute gjør at dyra ikke finner maten sin selv.  

Eiendommens areal trenger mineralgjødsel for å gi godt nok grovfôr fordi dyra beiter ned 

vår og høst, og da må jorda få tilført næring for å kunne gi avling nok til vinterfôret. Selv om 

det ikke er mye snø vinterstid, er det behov for å høste grovfôr i sommerhalvåret. For 

eksempel var det for et par år siden en så kald vinter at lyngen ble drept og alle vintergrønne 

vekster døde.  

Vikedal – gammelnorsk spelsau og styva trær 

I Vikedal er det ikke innmarksareal, og bonden kjøper alt vinterfôret fra naboer. Bonden 

overtok gården i år 2000. Det hadde vært småfe på gården siden svartedauden, men 

husdyrholdet ble nedlagt i 1969. Det har vært brukt til beite etter det. Graset kommer tidlig 
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om våren, gården heller mot sør og har god bonitet. Gårdens beliggenhet er svært bratt, noe 

som gjør gården uegnet til skogbruk. Tilkomstveien er dårlig, den er privateid og det koster 

for mye å oppgradere den. Da bonden overtok, var området grodd til med einer og brake, samt 

tistler. Det er nødvendig å ha småfe som beitedyr for at arealet ikke skal gro igjen. Slik gården 

er utrustet, er det ikke mulig å regne seg timebetalt for arbeidsinnsatsen familien gjør for å 

holde hus og areal i hevd. Begge jobber 50–60 prosent utenfor bruket. De startet med villsau, 

kalkun, påfugl, høner (blant annet perlehøns), hest, hund og katt da de overtok. De er godt 

fornøyde med at staten gir tilskudd til antall dyr på utmark og innmark. De bruker egne værer 

til parring og leier utmarksbeite til disse værene av en nabo. De har et visst svinn på 

husdyrene på grunn av rev, ørn og andre rovdyr.  

Slik driften på gården er lagt opp, må slakt av sau/lam dekke fôr, og tilskuddet til beitedyr 

og areal må dekke resten av driftskostnadene. Bonden fikk mye etableringstilskudd, opptil 40 

prosent av etablererkostnadene, og litt ekstra til restaurering av bygningsmassen. De kjøpte ny 

gravemaskin og traktor, murte opp veier og la ned mange arbeidstimer i å opprettholde 

driften, og alle inntektene fra salg av kjøtt og egg går tilbake til driften.  

Da bonden overtok gården, bar arealet preg av at det var brukt kunstgjødsel og at det hadde 

vært mye sur nedbør. Det førte til at arealet var dekket med mye staurmose og syregras. 

Bygda gikk sammen om å kalke arealet med helikopter. Da kom kløveren, og hele 

vegetasjonen forandret seg. Det ble bedre fôrkvalitet, blant annet fordi kløver binder nitrogen 

i sin naturlige syklus.  

Et annet problem i driften er innvollssnyltere. Derfor er arealet delt opp i mindre stykker 

slik at det blir mindre beitetrykk. Over tid blir dyra immune. Driften er lagt opp slik at man 

utnytter syklusene i naturen. Bonden har villsau som er 1/3 av størrelsen til en norsk kvit sau. 

Villsauen er frisk, lammer selv og klarer seg godt ute i naturen. På grunn av størrelsen er 

villsau dyr å slakte. Slakteriene måler antall timer per kilo kjøtt når de ser på effektivitet i 

produksjonen. Da kommer villsauen dårlig ut i slaktelinja.  

Bonden kjøper silo og bruker noe kraftfôr til sauen. Det er for å holde sauen tam og kunne 

ha tilsyn med den siden den går ute hele året, også om vinteren. I tillegg har sauen fri appetitt 

på silo gjennom sin utvikling, og i tilfeller det blir store snømengder, har sauen tilgang på nok 

fôr. Store mengder snø gir problemer. 

Da man omgjorde tilskuddsordningen slik at villsau og annen sau får samme tilskuddssats, 

gikk lønnsomheten i villsau opp. Gården har utegangersau og slipper kostnader til 

husdyrbygg. Bonden har gps på sauen, slik at den finnes igjen, fordi beitene strekker seg over 

store områder. De har 4000 mål utmark, og sauen har tilgang på ytterligere 4-5000 mål. Men 

det er vanskelig terreng. De får kulturlandskapstilskudd for å ta vare på styvingstrærne. Hvis 

landskapet skal fortsette å være verdifullt, må man ta vare på små originalt drevne gårder.  

«Gris er mye arbeid og lite areal, mens skog er mye areal og lite arbeid». 

Gårdsbruket består av 1500 da jord- og skogareal hvorav 257,2 dekar er jordbruksareal og 

1072 dekar er produktiv skog. Gården har ca.1000 mål med produktiv skog, men selv om 

bonden tar ut furu og planter til med gran, vil det økonomiske resultatet bli null også med 

statlige midler slik det er i dag. Det er ikke penger i å kun selge skog. Skogsdriftens syklus er 
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at bestefar plantet, far pleide skogen, og det er dagens eier som får pengene utbetalt. 

Skogplanting er langtidsplanlegging, i minst to generasjoner framover.  

Det er bedre økonomi i kombinasjonen jordbruk og skogbruk. Brukeren får arealtilskudd 

uansett hva han høster på arealet, men tilskuddet er ikke godt nok til ettersyn med dyra eller 

til gjerding for å holde dem på et bestemt areal. Bonden har 60 årspurker, 120 000 liter i 

melkekvote, 8 ammekyr og 13 vinterfôra sau. I tillegg driver de Inn på Tunet, men vurderer å 

slutte med det. Inn på Tunet har betalt en lønn som lærer for barn og unge etter paragraf 5.1 i 

opplæringsloven, som omhandler retten til spesialundervisning. Kyrne går ute om sommeren, 

men da melker de ikke. Det er positivt med beitetilskuddet, og kuene er lovpålagt å få være 

ute i 8 uker.   

Bonden overtok i år 2000. Da utvidet de produksjonen med purker. Før han overtok var de 

12 år i samdrift på melk. Da den andre i samdriften trakk seg ut, fikk bonden tilbud om å 

kjøpe den andres melkekvote for 8 kroner per liter melk. Da takket bonden nei, og angrer på 

det nå fordi 12 år etterpå er kvoteprisen 15 kroner per liter melk. I følge melkebørs.no2 var 

gjennomsnittlig kvotepris i Rogaland i 2017 på 14.60 per liter. Det er opp om lag 5 kroner fra 

2016. Da var prisen 9,70 per liter. Familien som driver gården, har 70 dyr på beite. 

Beitearealet har nok fôrenheter til 5 uker for sau og ammeku, mens melkekyrne henter 

vedlikeholdsfôret sitt fra beitet. Beitet har fôr tilsvarende om lag 50 rundballer, eller ca. 7300 

fôrenheter. Bonden vurderer å gjerde inn skogen slik at han kan bruke en del av arealet som 

ikke produserer tømmer, til beite. Det kan gjøre at dyra kan finne fôr noen uker til i sesongen. 

Bonden tilleggsfôrer på beite i dårlige sesonger. Han fôrer fram oksekalver og får økonomi i 

det. Det er jo manko på storfekjøtt i Norge i dag. Men dersom man regner per kvadratmeter 

bygningsmasse, er grisen mest lønnsom. Vinterfôret er enklere til gris. «Gris er mye arbeid og 

lite areal, mens skog er mye areal og lite arbeid». 

 

 

 
2 http://melkekvoter.no/landsoversikt/ hentet 15.06.2017 
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Bonden i Vindafjord kommune har som målsetting å utnytte gårdens ressurser inklusive 

gårdens arbeidskraft. Gårdens beliggenhet og klima gjør at det ikke er mulig å dyrke korn, 

knapt nok gras. For eksempel var det i 2016 fint for tørrhøy, mens det i 2017 regnet så mye at 

de ikke fikk startet på slåtten før St. Hans.  

Vindafjord kommune har sendt brev til bøndene om klimaskogprosjektet. På bondens 

eiendom var det dyrket for 10 år siden, og dermed fortsetter neste generasjon å dyrke jorda. 

Bonden fyrer med flis fra egen skog, men sauen er bedre til å holde landskapet åpent. Aktiv 

bruk av utmarka i form av høsting av ved og beite fører til at landskapet holdes åpent. Det er 

vanskelig i dagens jordbrukspolitikk å drive kombinasjonsdrift fordi fokuset er på liter melk 

eller kilo kjøtt per kvadratmeter bygning.  

Gulrøttene ligger i landbrukspolitikken: 

Eks. 10 000 liter melk gir 4000 i husdyrtilskudd (ku/ammeku) og hvis man får en kalv. 

Norge mangler storfekjøtt – derfor satses det på ammeku. 

I tillegg til husdyrtilskudd har man driftstilskuddet i bunn. Konsekvensen er at det bygges 

opp ammekubesetninger, men det er veldig mange kalver som skal til for å dekke opp 

underskuddet.  

Det er viktig å utnytte hele tømmerstokken, hele grisen, hele kua osv.  

2 kalver og 5000 liter melk er like billig for staten som 1 melkeku og 1 kalv eller 1 

ammeku, men ammeku er billigere når man regner på bygningsmassen.  

Når det gjelder skog, har bonden bygget tømmervei, men gårdsbruket er så bratt mange 

steder at de må ha taubane for å få ut tømmeret. Bonden har 3.000–3.500 m3 skog som er 

hogstmoden. Det er 10-15 m3 furu og 50-60 m3 gran. Grana bruker 50 prosent av 

veksttiden til å utvikle seg til hogstmoden skog.  

 

Bonden har nok skog uten å plante skog i utmarka.  

Skogbruket som næring må bli mer kreativ i bygging i tre enn hva man i dag er når det 

gjelder bygging i stål. Det er dyrt med lagerhold og billigere med transport, derfor er det 

mye interntransport i landbruket. Arbeidskostnadene er for høye slik at det er billigere 

med en robot som melker 50 kyr enn 10 bønder som melker hver sine 5 kyr. Bonden 

mener lønnskostnadene har steget mer enn investeringskostnadene.  

 

Situasjonen i skogbruket, sett fra Rogaland: 

Hogger man innen 5 år, får man 70 prosent tilskudd til vei. Det vil si at av 1,5 millioner 

kroner må man legge inn 450 000 kr i egne penger. Regnestykket er at med 3000 m3 (300 

kroner per kubikkmeter) gir dette 900 000 kroner i salgsverdi. Det er krav om å sette av 40 

prosent til skogfondet, det vil si 360 000 kroner må settes av. Så får man 180 kr per m3 i 

tilskudd, da sitter bonden igjen med 170 kroner per m3, hvorav 85 prosent er skattefrie 

hvis skogsdriften inngår i en samlet jord- og skogbruksdrift med jordbruksfradrag. De som 

ikke har rett på jordbruksfradrag sliter gjerne med å få lønnsomhet i skogbruket.  
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Kystlynghei – Lindås i Hordaland 

En bonde vi intervjuet, hadde gården sin i kystlyngheiområdet i Hordaland. Uten beitebruk vil 

lyngheiene gro igjen og dermed forsvinne. På Lurekalven ved Kystlyngheisenteret i Lindås er 

det 75 vinterfôra sau og 5 værer. Disse sauene styrer seg i stor grad selv. Kystlyngheia 

gjødsles ikke. Det er litt hogst fordi det vokser bjørk som frøer seg selv. Lyngbrenning og 

sauens egen gjødsel er med på å opprettholde dette landskapet. Sauen som sogner til 

Kystlyngeisenteret, styrer seg selv, det er ikke bonden som styrer når lammene kommer der. 

Men bonden bestemmer at værene byttes en gang i året, i sommerhalvåret.  

Gammelnorsk sau (villsauen) er veldig sky, men lar seg sanke to ganger i året. Da går 

beboerne på Lurøy manngard for å samle sauene. Sankingen skjer for å vaksinere dyra og for 

å samle dem som skal slaktes. Alle sauene røyter ulla. Det er et avlsmål at gammelnorsk sau 

skal felle ullen selv, men det skjer ikke alltid. Derfor må man ha oppsyn med villsauen.  

Før leverte ikke bonden på Lurøy ulla fordi sauen felte den av seg selv, og den var så tovet 

og full av vegetabiler at det var ikke mulig å få levert den. Bonden selger kjøtt, skinn og garn 

via Lygrasenteret. Det er ikke økonomi i ulla ennå. Bonden får ca. 30 kroner kiloet for ulla, 

noe som er for lite til å dekke klipping av sauen. Bonden har startet et samarbeid med 

Hillesvåg, men da AgriAnalyse var på besøk, hadde de ikke fått oppgjøret for ulla ennå.  

Ull fra villsau skal være litt røff, mens fabrikken ønsker seg mykere ull. Det er vanskelig å 

finne renraset villsau, men ulla er en god indikasjon på rasen. Det er viktig å ta vare på 

gammelnorsk villsau som rase. Den er rik på gener og veldig individuelt forskjellig. Det er det 

viktig å ta hensyn til når man kjøper en vær. Bonden har egen flokk. Den blir vinterfôra fordi 

flokken er litt større enn hva arealet tilsier. Bonden har 56 vinterfôra sau som tilleggsfôres fra 

midten av desember fram til april. Bonden fôrer dem inne av hensyn til hygiene, og dyra går 

ut igjen når de har spist. 

Bonden bruker værer som er eid av Lyngheisenteret. Bonden har litt skog fordi villsauen 

elsker skogen, og bygger hus der som ly mot vær og vind. Det er ikke plass til flere sauer i 

området. Erfaringen tilsier at 100 sau er for mange, og 80 sau er grensen. Familien har ikke 

kapasitet til å holde unna skogen for å utnytte beite fordi gårdsdriften gir arbeid for 2 ½ 

person, flere enn de er og har råd til å lønne. Det er vekten på lammene som viser hvor mange 

sau det er mulig å ha på det arealet bonden har til rådighet. Lurøykalven er svært rik på fôr, 

mens Tangen er veldig naken og gir dermed ikke nok fôrenheter til dyra. Økonomien i 56 

vinterfôra sau går i balanse, men man må ha arbeid utenfor for å ha noe å leve av.  

Bonden er i ferd med å bygge opp en besetning av vestlandsk rødkolle. Han kjøpte to, og 

høsten 2017 hadde han tre kuer, en kvige og to kalver. Det er et marked for rødkoller. De har 

gått opp i vekt og veier ca. 400 kilo mot 300 kilo før. Bonden leverte 200 lam til Nortura for 

slakt i 2017 og tok alt tilbake. Han solgte stykningsdeler privat med god hjelp fra forskerne 

ved Lygrasenteret. Det private slakteriet i området har for liten kapasitet, og det koster for 

mye å leie transport. Fordelen med å bruke Nortura er fraktutjevningsordningen.  

Bonden mener det ikke er aktuelt å plante skog på området. Gården har vært i drift helt 

tilbake til utvandrerne til Amerika på begynnelsen av 1900-tallet. Øya har hatt bosetting siden 

svartedauden, og man har tatt jord fra forskjellige steder og lagt på «halvøya», noe som har 
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bidratt til at det er dyp og god jord der. Bonden som drifter, overtok 1989/1990, men begynte 

med villsau i 1992. Da kom forskere med en idé om å bygge Kystlyngheisenteret. Bonden 

drev med vanlig spelsau fram til 1980-tallet. I oktober 1992 begynte han med villsau fra 

Austevold. Gården har 400 mål utmark. I tillegg er det 965 da på Kalven. Bonden dyrker fôr, 

dvs. høy, på ca. 20 mål. Det har vært mer, men det er svært væravhengig. Gården har opptil 

60 mål. De siste årene har det vært mye nedbør og veldig ustabilt vær, noe som har gjort 

innhøstingen vanskelig.  

Før var det 5 gårder med ca. 50 da i snitt hver. Nå slår bonden 3 av de 5 gårdenes areal. I 

2016 og 2017 var det mer inntekt på sau enn tidligere år. Villsauen gir godt betalt, det er 

magert kjøtt som passer i fryseboksen i byen. Markedet i byene mangler små dyr.  

Det er ingen som vil overta slik det så ut i 2017. Bonden har tre gutter, og siste flyttet ut i 

2017. Barna er ikke bønder, men bonden tror det uansett vil bo folk på gården. Hva de vil 

drive med, er mer usikkert. Bonden mener det er bra samarbeid mellom bøndene som er igjen 

i området. Det er svært synlig under sauesankingen. Det kommer også folk fra turlaget i 

Bergen, samt forskerne og andre familier for å være med på sanking. Dyra på øya er friske. 

Det er litt rev og litt ørn, men ørnen tar ikke mye sau. Det er ikke mye alveld, og det er lenge 

siden sist det var et problem. Det er en plante, romeplante, som forårsaker alveld. Planten 

vokser i utmark og i myrer fordi den liker vann. Bonden skryter av tilskuddsordningene som 

har gått i sauebondens favør. Før var det 300 kroner i tilskudd per dyr.  Når har de tatt ned 

tilskuddet til norsk hvit sau slik at all sau får 900 kroner per dyr. Det ga litt bedre økonomi for 

de som driver med andre saueraser.  

Økonomien i dyreholdet 

Av de brukene vi har besøkt, utgjør beitetilskuddet under 25 prosent av totalt tilskudd til 

produksjonen (Figur 5.1). Det er tre gårdsbruk hvor beitetilskuddet utgjør over 20 prosent. 

Alle tre har sau som hovedproduksjon. Det ene gårdsbruket har kun utmarksareal og kjøper 

alt fôret fra naboer. Bruket ligger i Vindafjord, en kommune som ligger innenfor et oseanisk 

område, noe som betyr at det er et fuktig og mildt klima (Dalen, 2010) og dermed egnet for å 

ha dyr ute store deler av året ved hjelp av litt tilleggsfôring. Det andre gårdsbruket ligger også 

i en kommune med typisk kystklima med milde vintre og høy nedbør og luftfuktighet (Engan, 

2002), men sauene her går ikke ute hele året, og bonden har egenproduksjon av vinterfôr. Det 

tredje gårdsbruket ligger på Lygra, i Lindås, en øykommune utenfor Bergen. Lindås har også 

havpåvirket (oseanisk) klima og derfor milde vintre slik at sauen kan gå ute hele året. 
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Figur 5.1  Tilskudd til bøndene vi har besøkt, fordelt på type tilskudd. 
(Landbruksdirektoratet og AgriAnalyse).      

 

 

 

Tallene for gårdsbrukene vi har besøkt, viser at det er husdyrtilskuddet og prisen på kjøtt og 

melk som har størst betydning for hvor mange dyr bonden har. Tallene for gårdbrukerne vi 

har snakket med, viser at husdyrtilskuddet utgjør mellom 34 prosent og 44 prosent av totale 

tilskudd bonden får. Unntaket er gårdsbruket på Liland i Evenes kommune, hvor 

arealtilskuddet utgjør største andelen, med 48 prosent. Beitetilskudd i figuren omfatter alt 

tilskudd til dyr på beite. Dette resultatet stemmer overens med nasjonale tall hvor totalt 

beitetilskudd har hatt en relativt jevn økning fra 2006 til 2016, mens andelen dyr på beite har 

variert rundt 90 prosent i perioden. Antall grovfôretende dyr har i perioden økt fra 3,4 

millioner til 3,5 millioner dyr. 
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Figur 5.2  Grovfôretende husdyr per dekar fulldyrka eng (storfe, sau over ett år og 
melkegeit) i de kommuner vi besøkte. (SSB tabell 6447) 

 
 

Arbeidskraft i landbruket varierer fra gårdsbruk til gårdsbruk. Gjennomsnittlig årsverk per 

gårdsbruk var i 2016 på 1,08. Arbeidskraften består hovedsakelig av gårdbrukeren selv og 

hans familie, kombinert med innleid arbeidskraft som saueklippere og jordbærplukkere i den 

aktuelle sesongen. Felles for gårdbrukerne vi har snakket med, er at arbeidskraften består av 

gårdbrukeren og hans familie. De vi snakket med, regnet ikke på timelønnen, men på hva de 

trenger av inntekt for å ha et godt liv. For eksempel fortalte en av bøndene vi har besøkt, at 

han et år hadde brukt feriepengene fra arbeidet utenfor gården til å leie helikopter for å kalke 

jordbruksarealet.  

De naturgitte forholdene er forhold knyttet til klima, jordsmonn og terreng. Alle gårdene vi 

har besøkt, ligger i områder med en variant av oseanisk klima, noe som innebærer et kystnært 

klima med mye nedbør, forholdsvis milde vintre og rimelig høye sommertemperaturer. 

Jordbunnsforholdene varier fra område til område, og det er ikke mulig å si noe generelt om 

dette. Terrenget varierer også mye fra gårdsbruk til gårdsbruk. I Vindafjord er det brattlendt, 

mens i de andre områdene er det mye flatmark kombinert med fjellområder. Dette er faktorer 

som bonden ikke kan påvirke, men som han må ta som gitt når han skal velge driftsform.  

Markedsforholdene varierer fra sted til sted og over tid, men dette er også noe som bonden 

ikke rår over. Det er likevel noen valg han kan gjøre. Han kan levere til et slakteri, han kan 

selge direkte til markedet eller han kan velge en kombinasjon.  Bøndene vi har intervjuet, har 

valgt forskjellige løsninger. Felles for dem alle er at de har kombinasjoner av ulike løsninger 

som å kombinere gårdsdrift med Inn på Tunet eller med salg av egenprodusert skinn og 

strikkevarer. De biologiske forholdene varierer også mye fra gårdsbruk til gårdsbruk. I vår 

analyse har vi ikke gått inn på driftsanalyser på det enkelte gårdsbruk fordi hensikten med 

denne analysen er å sammenligne skogplanting på beiteareal med å ha beitedyr på det samme 

arealet. I dette notatet har vi derfor sammenlignet verdien av å produsere grovfôr på arealet 

med verdien av å plante skog.  
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6  Prøving av det økonomiske resultatet 

I dette kapitlet har vi foretatt en sammenlignende analyse av å produsere grovfôr eller plante 

skog på det aktuelle arealet på de 5 forskjellige gårdsbrukene vi har besøkt. Dette er en 

teoretisk sammenligning da ingen av de bøndene vi intervjuet hadde interesse for å plante 

skog på hele eller deler av jorda si. De hadde derfor ikke foretatt noen driftsanalyse av å 

plante skog, og vi har heller ikke foretatt en konkret driftsanalyse av dagens drift på arealet. 

For alle intervjuobjektene var det kun en liten del av eiendommene som kunne være aktuelle 

til å plante «klimaskog».  

Økonomisk gevinst av skogbruk beregnes som den økonomiske verdien av hogstmoden 

skog om 60–70 år fratrukket plantekostnader, kostnader til tynningshogst og 

vedlikeholdsplanting, neddiskontert til dagens verdi. I Klimaskog er plante- og 

vedlikeholdsplantingskostnadene dekket av staten gjennom fylkesmannen. Dette er det tatt 

hensyn til i beregning av nåverdien av skogens verdi om 60 år. Det er ikke tatt inn 

beregninger av ulempen det er for bonden å båndlegge arealet for de neste 60–70 årene, eller 

kostnader ved eventuell tynningshogst etter de 5 første årene. Det er heller ikke tatt inn 

kostnader i forbindelse med utkjøring av tømmer i områder hvor det ikke er drevet skogbruk 

tidligere, eller merkostnad som følge av bratt og ulendt terreng. I alle 5 tilfellene er det et 

aktivt skogbruk i fylket, men for Rogaland kan det være ekstra kostnadskrevende å hente ut 

tømmer på grunn av svært bratt og ulendt terreng.  
 

Bakgrunn for nåverdiberegningene for skog i våre beregninger: 

Hogstmodenhetsalder er avhengig av bonitet og er hentet fra produksjonstabeller for 

gran, det samme gjelder for estimert volum (gjennomsnitt for aktuelle bonitetsklasser).   

Sagtømmerandel er skjønnsmessig vurdert i beregningene etter produksjonsevne. Pris på 

sagtømmer og massevirke er hentet fra siste publiserte tall fra Landbruks-

direktoratet.  Rentefot er satt til 3 prosent (vanlig brukt ved beregning av rentabilitet i 

skogbruket). Skattesats som er relevant for beregning av effekten av skogfond, er satt til 

39 prosent og gir en faktor som angir skogeiers andel av skogkulturkostnader.  

Verdier for areal i dekar og antatt skogkulturkostnad ved år 15, og driftskostnad (trenger 

ikke ta med skogkultur, men det kan brukes for å se hvordan det slår ut.)     

Det er lagt inn en kolonne for både med og uten bruk av skogfond ved gjennomføring av 

skogkulturtiltak. Det er fylt inn verdier for ett dekar for å illustrere, som endres til det 

som er aktuelt for den enkelte eiendom og bestand.  

Vi har brukt standard formel for beregning av henholdsvis verdi ved hogstmodenhet og 

diskontert verdi ved hogstmodenhet (nåverdi). 
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Alle skogeiere er pålagt av myndighetene å avsette til skogfond ved salg av bar- og 

lauvtrevirke, herunder virke til ved og andre bioenergiformål (Skogkurs, 2014).  

Skog og Landskap har foretatt en klassifisering av arealressurser i Norge i 2014 (Ahlstrøm, 

2014), blant annet klassifisering av skogbonitet. Skogbonitet skal registreres i skog og på 

åpen fastmark og myr. Skogbonitet er et mål på arealets evne til å produsere trevirke.  

 

Figur 6.1  Skatteberegninger for bruk av skogfondet til «Klimaskog». (Miljødirektoratet 
2015) 
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Figur 6.2  Sammenhengen mellom bonitet og produksjonsevne. (Ahlstrøm 2014) 

 
 

Med forutsetningen forklart i tekstboksene over, vil et anslag for verdien på skogen bli som 

det framkommer i Tabell 6.1. Det vil si at forventet salgsverdi for skogen som plantes i 

Evenes (gård nr 1), Roan (gård nr 2), Lindås (gård nr 3), Vindafjord (gård nr 4 og 5), 

framkommer i kolonne 6, og nåverdi ved 3 prosent diskonteringsrente framkommer i kolonne 

7. Nåverdien varierer med varierende diskonteringsrente, som vist i figurene 6.2 til 6.5. 

Tabell 6.1  Beregnet nåverdi for skog plantet på areal med høy bonitet. (Skogeierne og 
AgriAnalyse). 

 

Gå
rd 
nr  

Areal  Driftskostnader Skogkulturkostnad per 
daa etter 15 år med 

skogfond  
(39 prosent skatt) 

Skogkulturkostn
ad år 15 u/ 

skogfond  

Verdi ved 
hogst-

modenhet 

Nåverdi  
(3 prosent 

diskonterings 
rente)  

1                         
84,1  

                                               
150  

                                
1 232 700  

                                 
524 625  

2                         
13,0  

                                               
150  

                                    
298 773  

                                 
127 155  

3                       
109,1  

                                               
150  

                                
2 507 396  

                              
1 067 123  

4                              
-   

                                                 
-   

                                             
-   

5                         
82,3  

                                               
150  

                                
1 891 464  

                                 
804 988  
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6.1.1 Jordbruksdrift på samme areal 

 

For å kunne sammenligne den økonomiske verdien av bruken av et bestemt areal er det 

mange forhold som må kartlegges. Blant annet arealets bonitet, hvordan arealet inngår i øvrig 

arealbruk og hvordan det totale driftsopplegget på gården er. Hvis bonden driver med dyr, kan 

det aktuelle arealet være av avgjørende betydning for om hvorvidt det kan være drift på 

gården eller ikke. Det samme gjelder hvorvidt bonden har muligheter til annet arbeid som 

erstatning for det arealet som båndlegges i minimum 60 år fram i tid ved tilplanting med skog. 

I dette notatet har vi tatt utgangspunkt i at det foreligger et reelt valg mellom å plante skog og 

bruke arealet som beitemark.  

For beregning av verdien av beitearealet har vi tatt utgangspunkt i arealets størrelse og en 

grovfôrpris på 2,50 kroner per kilo hvert år i 60 år, samt en diskonteringsrente lik den som vi 

har brukt for planting av skog.  

Grovfôrprisen har vi hentet fra et gjennomsnitt av kostnadene vist i Tabell 6.2, beregnet for 

storfe. Tabellen viser produksjonskostnader per fôrenhet inklusive areal- og kulturlandskaps-

tilskudd. Hele det økonomiske virkemiddelapparatet rettet mot distriktene er ikke med, for 

eksempel distriktstilskuddene for kjøtt og melk, fordi dette avhenger av hvilken produksjon 

bonden har. Det inkluderer heller ikke husdyrstøtten, som er større per husdyr i små 

besetninger enn i store besetninger.  

Tabellen illustrerer likevel viktige poeng når det gjelder regionale forskjeller og 

bruksstørrelse med hensyn til grovfôrkostnader, og gir kanskje en pekepinn på produsentenes 

valg i bruk av kraftfôr vs. grovfôr (Fjellhammer, 2017). I tallene er det ikke tatt hensyn til 

stordriftsulemper som at avstander fra driftssenter til jordteiger i bruk kan variere mellom 

forskjellige steder i landet, noe som kan være en viktig driver til forskjeller i kostnader 

mellom gårdsbruk.  

Tabell 6.2  Oversikt over gjennomsnittlig netto grovfôrkostnad per fôrenhet i kroner, etter 
tilskudd. (Fjellhammer, 2017) 

 
 

I Tabell 6.3 har vi foretatt en beregning av nåverdi av samlet inntekt av grovfôrproduksjon på 

et gitt areal over 60 år basert på en grovfôrpris på 2,5 kroner per kilo og en gjennomsnittlig 
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arealavkastning på 50 kilo per dekar. Beregningen er gjort utfra at bonden kan velge å selge 

grovfôret til andre, bruke det i sin egen produksjon eller benytte det til beite. Det er ikke lagt 

inn forventet prisstigning på kjøtt, melk, ull, grovfôr i markedet eller hva bonden får i 

inntekter fra salg av livdyr, kjøtt og/eller ull. Vi har valgt å se på produksjon av grovfôr utfra 

kostnader ved å produsere for salg. Det er flere andre måter å regne på, f.eks. 

alternativkostnad ved å fôre dyra med kraftfôr eller kjøpe inn grovfôr framfor egenprodusert 

grovfôr fra dette arealet.  

Tabell 6.3  Beregnet nåverdi av samlet inntekt av grovfôrproduksjon på et gitt areal over 60 
år. (AgriAnalyse) 

Bestand  
nr 

Areal Inntekt av 
arealet over 

perioden 

Neddiskontert  
(3 prosent 

diskonteringsrente) 
1 84          630 000           290 593  
3 13,5          101 250             46 703  
4 109,1          818 250           377 425  
5 0                     -                       -   
6 82,2          617 250           284 712  

 

 

6.1.2 Plante skog eller ha beitedyr 

I beregningene i dette notatet har vi ikke tatt hensyn til at grovfôrprisen endrer seg blant annet 

avhengig av den generelle prisutviklingen og endringer i de årlige jordbruksavtalene. Likevel 

mener vi at valgte grovfôrpris gir en pekepinn på hva det aktuelle arealet kan være verdt som 

beiteareal sammenlignet med hvis det var blitt brukt som skogsareal.  

Å plante skog gir høye kostnader de 5 første årene, så avtar kostnadene mens skogen 

modnes før den så gir inntekter når den høstes om 60–70 år fra plantingstidspunktet. Det er 

ikke kjent hva prisen på tømmer er om 60–70 år, men hvis man antar at prisen er minst like 

høy som dagens tømmerpris og at boniteten på arealet er middels høy til høy slik at kvaliteten 

på tømmeret er god, vil man kunne anslå verdien av tømmeret ved salg. Vi vet også at penger 

i dag er mer verdt enn penger i framtida (Gramstad, 2015). Derfor vil vi neddiskontere 

verdien av en forventet framtidig inntekt fra salg av skogen til dagens verdi 

(nåverdiberegning).  

Beitedyr vil gi bonden en årlig inntekt fra verdien grovfôr per dekar som kan brukes til å 

sammenligne med å plante skog. Det vil si at bonden mottar en viss sum hvert år i 60 år 

neddiskontert til dagens verdi. Dersom det skal være like interessant å plante skog som å ha 

beitedyr, må de neddiskonterte verdiene i de to tilfellene være like store. 

I eksempelet fra Evenes hvor bonden i dag har kjøttproduksjon basert på kastrater og 

livdyrproduksjon, vil det lønne seg for ham å plante skog på arealet dersom renten er mindre 

eller lik 1 prosent. Med andre ord er det mer lønnsomt for ham å fortsette med dagens 

driftsform med beitedyr enn å plante skog.  
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Arealets størrelse hos bonden vi besøkte i Evenes kommune lå på om lag 84 dekar, og vi har 

brukt samme parameter for arealproduktivitet i jordbruksberegningene som i 

skogbruksberegningene.  

Tabell 6.4  Eksempel fra Evenes, gård nr. 1. Det er inntekt per dekar for totalt 84 da.  

Diskonterings- 
rente 

Skogbruk Jordbruk Avvik 

1 %          524 625           472 028             52 597  
3 %            92 567           290 593         -198 027  
7 %              2 582           147 411         -144 830  
10 %                  159           104 655         -104 496  

 

I Roan har vi tatt utgangspunkt i et areal på 13,5 dekar. I eksempelet fra Roan vist i tabell 6.5, 

hvor bonden har gammelnorsk spelsau, vil dagens produksjon lønne seg framfor å plante skog 

dersom renten er under 1 prosent. For alle andre rentenivå vil det lønne seg for ham å fortsette 

dagens produksjon.  

Tabell 6.5  Eksempel fra Roan, gård nr. 2. Det er inntekt per dekar for totalt 13,5 da.  

Diskonterings- 
rente 

Skogbruk Jordbruk Avvik 

1 %            84 214             75 862               8 353  
3 %            14 859             46 703           -31 843  
7 %                  414             23 691           -23 277  
10 %                    26             16 820           -16 794  

 

I Lindås har vi tatt utgangspunkt i et areal på 109,1 dekar. I eksempelet fra Lindås vist i tabell 

6.6, hvor bonden har gammelnorsk spelsau i området med kystlynghei, vil dagens produksjon 

lønne seg framfor å plante skog dersom renten er under 1 prosent. For alle andre rentenivå vil 

det lønne seg for ham å fortsette dagens produksjon.  

Tabell 6.6  Eksempel fra Lindås, gård nr. 3. Det er inntekt per dekar for totalt 109,1 da. 

Diskonterings- 
rente 

Skogbruk Jordbruk Avvik 

1 %          680 578           613 074             67 503  
3 %          120 084           377 425         -257 342  
7 %              3 349           191 459         -188 110  
10 %                  206           135 927         -135 721  

 

I Vindafjord var vi på besøk hos en bonde hvor arealstørrelsen ikke er kjent, og derfor har vi 

heller ikke kunnet beregne hva som er mest lønnsomt å velge i dette tilfellet. For den andre 

bonden i Vindafjord har vi tatt utgangspunkt i et areal på 82,3 dekar. I eksempelet fra 

Vindafjord vist i tabell 6.7, hvor bonden har melkesamdrift kombinert med svin og norsk kvit 



 

36 Notat 2-2019 

sau, har vi beregnet at det er sauen som bruker det aktuelle arealet som beite. Her vil dagens 

produksjon lønne seg framfor å plante skog dersom renten er under 1 prosent. For alle andre 

rentenivå vil det lønne seg for ham å fortsette dagens produksjon.  

Tabell 6.7  Eksempel fra Vindafjord, gård nr. 4 og 5. Det er inntekt per dekar for totalt 82,3 
da. 

Diskonterings- 
rente 

Skogbruk Jordbruk Avvik 

1 %          513 396             462 475               50 921  
3 %            90 585             284 712           -194 127  
7 %              2 526             144 428           -141 902  
10 %                  156             102 537           -102 382  

 

For den bonden som uansett vil bo og drive gården, lønner det seg ikke å plante skog, selv 

ikke med full kostnadsdekning av treplanting de 5 første årene av prosjektperioden.  

6.1.3 Hovedkonklusjon 

I dette notatet har vi sammenlignet nåverdien av å plante skog på fire potensielle arealer hos 

fire gårdbrukere med å produsere grovfôr på det samme arealet. Verdien på skogen er 

beregnet ut fra en salgsverdi om 60 år som antas være minst lik den salgsverdien tømmeret 

har i dag. Kostnadene til jordarbeiding og planting de første 5 årene er satt til null som følge 

av at staten dekker disse kostnadene. Verdien på beitearealet har vi beregnet utfra en 

gjennomsnittlig grovfôrpris per dekar for grasavling opptjent over 60 år. Begge verdier er 

neddiskontert over samme periode. Beregningene AgriAnalyse har utført, viser at det er kun 

ved en rente lavere eller lik 1 prosent at det lønner seg å plante skog, selv når bonden får 

dekket kostnadene ved planting de 5 første årene. Derfor er det sannsynlig at det ikke er 

husdyrproduksjon som er alternativet for den som går inn på en avtale om skogplanting, men 

avvikling av jordbruksproduksjon på eiendommen.   

I notatet har vi sett at ønske om å drive med husdyr og produktprisen på kjøtt, melk og ull 

har størst betydning for om hvorvidt bonden velger å ha husdyr eller ikke. Dagens 

tilskuddssystem for beitebruk er ikke avgjørende for om man har husdyr eller ikke, men det 

fører til at dersom man har dyr, velger man å ha dem på beite. Beitetilskuddet utgjør kun 6 

prosent av totalt tilskudd over statsbudsjettet. Pristilskuddet utgjør 23 prosent, og 

arealtilskuddet utgjør 21 prosent. I tillegg er det et dyrevelferdskrav at husdyr skal være ute et 

visst antall uker i året. Det er ikke ensbetydende med å ha dyr på beite, men kombinert med 

beitetilskudd har andel beitedyr ikke gått ned. En av bøndene vi snakket med, mente at det var 

mest lønnsomt med kombinasjon av jordbruk og skogbruk; da får bonden mest ut av 

skogfondsordningen og av skogen. Beregningene AgriAnalyse har gjort, viser at det er mer 

lønnsomt med beitedyr enn å plante skog. Det kan bety at de bøndene som har gått inn på 

klimaskogprosjektet, ville avviklet husdyrproduksjonen uansett, og at økte tilskudd til 

beitedyr ikke nødvendigvis ville ført til at de fortsatte med beitedyr.  
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