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Sammendrag 

Krav om løsdrift i storfehold innebærer at kyrne, i motsetning til i båsfjøs, har relativt fri 

anledning til bevegelse i husdyrrommet. Siste frist for omlegging til løsdrift ble som følge av 

jordbruksforhandlingene i 2016 utsatt til 2034. Fra 2024 er det likevel krav om at storfe som 

er oppstallet i båsfjøs, skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 16 

uker i løpet av sommerhalvåret, samt at dyrene skal sikres mulighet til regelmessig mosjon og 

fri bevegelse resten av året. I tillegg kommer kravet om at det skal være minst én 

kalvingsbinge for hver påbegynte antall av 25 kyr.      

 Denne utredningen stiller ikke spørsmålstegn ved om løsdrift er et gode for dyrene, men 

har sett på hva løsdriftskravet medfører av andre virkninger. Krav om løsdrift er ikke den 

eneste drivkraften i retning av fornying av husdyrbygg i storfeholdet. Det kan være lite 

hensiktsmessig og kostbart å innføre arbeidsbesparende tiltak i gamle fjøs. Nye fjøs gir 

anledning til å øke driftsomfanget og innføre ny teknologi, som gjødselstrekk, melkerobot og 

automatisk fôring. Løsdrift er i denne sammenhengen en del av løsningen. Et viktig spørsmål 

i en slik sammenheng er om de økte kapitalkostnadene spiser opp mulighetene besparelsene i 

arbeid gir, og om det er tilstrekkelig tilgang til å vokse i det aktuelle området. Om dette lønner 

seg er et individuelt spørsmål, på bruksnivå.  

 

De siste tiårene har det skjedd en strukturutvikling i norsk storfehold, inkludert i Hordaland. I 

2015 hadde fylket 550 melkebruk og 304 bruk med ammeku. Det har vært en nedgang i 

antallet bruk både med melkekyr og ammekyr, men nedgangen har vært særlig markant innen 

melkeproduksjonen. Her har nedgangen vært på nær 400 bruk siden 2006, noe som tilsvarer 

om lag 40 nedleggelser i året. Det har dermed blitt færre bruk, men hvert bruk har i 

gjennomsnitt fått flere dyr. Selv om det er blitt færre ammekyrbruk har en klart å opprettholde 

det totale antallet ammekyr i fylket. I melkeproduksjonen har en derimot ikke klart å 

opprettholde antallet melkekyr, til tross for at det blir flere dyr per bruk, og det har vært en 

nedgang på over 2 600 melkekyr. 

 

For å kunne undersøke status for omlegging til løsdrift ble det besluttet å sende ut en 

spørreundersøkelse blant landets storfeprodusenter. Undersøkelsen gikk ut til 9 952 

storfeprodusenter, hvorav 2 700 var ammekuprodusenter. Blant disse fikk vi 5 298 svar, som 

utgjør en svarprosent på 53,2 prosent. Fylkesinndelingen viser at det er rimelig samsvar 

mellom antall storfebesetninger i de forskjellige fylkene og fordelingen blant respondentene 

mellom fylkene. Fra Hordaland fikk vi svar av 313, noe som gir en svarprosent på 32. 

 Spørreundersøkelsen viser at bare 22 prosent av melkebrukene i Hordaland allerede er 

organisert som løsdrift, noe som er langt lavere enn det nasjonale gjennomsnittet på 34 
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prosent. Videre sier 33 prosent at de ikke skal legge om, mens nær like mange vet ikke om de 

skal legge om, som også er over landsgjennomsnittet. 

  Det er imidlertid stor variasjon innenfor de ulike distriktene i fylket. På Voss er det klart 

flest som har lagt om, 31 prosent, mens både Hardanger og Nordhordland skiller seg ut ved at 

bare 17 og 14 prosent har lagt om til løsdrift, henholdsvis. For å opprettholde antall bruk og 

struktur i fylket er det avgjørende å få med så mange som mulig av bøndene som ennå ikke 

vet. 

 Det er betydelige forskjeller i bruksstørrelser med henhold til antall mordyr og om hvorvidt 

man har lagt om, eller skal legge om, til løsdrift. Melkebruk som ikke skal legge om til 

løsdrift, eller ikke vet, er stort sett under 25 melkekyr, mens gårdsbruk som har lagt om til 

løsdrift er stort sett over 25 melkekyr. Denne tendensen gjør seg også gjeldende for gårdsbruk 

mellom 100 og 199 dekar, hvor flere respondenter er usikre eller ikke vet om hvorvidt de skal 

legge om. 

 

Ofte oppgis byggekostnadene per mordyr, mens i denne rapporten ser vi på kostnad per 

liggebås. Dette bør ikke vurderes som å stå i motsetning, og forskjeller kommer an på 

premissene en legger til grunn. 

 Med tiden har det blitt rimeligere å bygge fjøs i Norge. Det har blitt om lag 2 800 kroner 

billigere per liggebås per år. Dette innebærer at i løpet av de 10 siste årene i gjennomsnitt har 

blitt nær 28 000 kroner billigere å bygge, per liggebås.  

 Egeninnsats er en viktig forklaringsvariabel på byggekostnadene, hvor høyere egeninnsats 

gir lavere kostnader per liggebås. Støtte fra Innovasjon Norge er avgjørende for lønnsomheten 

i mange prosjekter, men også bruk av anbud ser ut til å ha betydning. Liggebåser i 

ammekuproduksjon kan være en del rimeligere. Det betyr ikke at høyere kostnadsoverslag er 

feil, eller at man har prosjektert dårlig. Viktige kilder til variasjon i byggekostnader er 

forskjeller i utgifter til grunnarbeid og mekanisering. Behov for støtteareal i husdyrbygget, for 

eksempel til fôrlager eller administrasjon, kan også være kostnadsdrivende på prosjektnivå. 

Samtidig, større fjøs har lavere kostnad per liggebås enn mindre fjøs. Analysen viser at 

bruksstørrelse er av stor betydning for lønnsomheten i prosjektet. En viktig 

forklaringsvariabel er antall liggebåser. Større fjøs, målt i liggebåser, er rimeligere å bygge, 

per liggebås, enn mindre fjøs. Én liggebås ekstra trekker gjennomsnittskostnaden per liggebås 

ned med om lag 260 kroner. Dette innebærer at et fjøs med 25 liggebåser i gjennomsnitt er 

6 500 kroner dyrere per liggebås enn et fjøs med 50 liggebåser. 

 Dette gir store utslag for de mindre brukene. I Hordaland er det langt flere bruk med færre 

antall kyr enn landsgjennomsnittet. 53 prosent av melkebrukene i Hordaland har under 16 kyr, 

mens hele 81 prosent av brukene har under 25 kyr. Dette vil kunne bli utfordrende for 

omleggingen i fylket, spesielt i noen områder, rett og slett fordi melkeproduksjonen i 

Hordaland i stor grad er bygd rundt småskalastruktur.. 

 

Analysen viser at nasjonalt det er grunn til å stille spørsmål ved om «det blir nok melk» i 

2024, selv med utsettelse av løsdriftskravet. Samtidig vet vi fra tidligere utredninger at 
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potensialet for vekst i melkeytelse er tilstede. Det samme er ikke tilfelle for kjøttproduksjon, 

hvor vi allerede har en underdekning. Om produsentene produserer det de sier de skal 

produsere i 2024 er det, alt annet likt, grunn til å forvente fortsatt underdekning av storfekjøtt 

i årene som kommer.  

 De som ikke vet om de skal legge om, og de som ikke skal legge om til løsdrift, har lavere 

forventninger til framtidige inntektsmuligheter enn de som har lagt om eller har planlagt å 

legge om til løsdrift. Disse driftsenhetene er også mindre, og det er grunn til å stille spørsmål 

om virkemidlene rettet mot små og mellomstore gårdsbruk er tilstrekkelig til å sikre framtidig 

drift. For å sikre kjøttproduksjonen og til en viss grad melkeproduksjonen, samtidig som man 

opprettholder arealbruken i Norge, er det viktig å få med også de små brukene i fylker som 

Hordaland. Det betyr at en må legge til rette for fortsatt produksjon, spesielt for storfekjøtt, 

gjennom å gi positive signaler om framtidige økonomiske rammevilkår.  

  



 

8 Rapport 2-2017 

    Innledning 

I 2003 besluttet Stortinget å innføre løsdriftskrav, gjennom behandlingen av St.meld. nr. 12 
(2002-2003) - Om dyrehold og dyrevelferd. Stortinget vedtok følgende mål: «Løsdrift for alt 
storfe innen 20 år, forbud mot bygging av båsfjøs fra 2004». Vedtaket innebar at man ville ha 
en gradvis omlegging til løsdrift, og fra og med 1. januar 2024 skal alle storfe være i løsdrift. 
Bakgrunnen for løsdriftskravet var hensyn til god dyrevelferd. 
 Næringskomiteen sluttet seg til prinsippet om løsdrift ved nybygg og omfattende 
restaureringer, men det ble uttrykt tvil om det var riktig å stille krav om innføring av løsdrift 
for alt storfe innen 2024. Komiteen påpekte at løsdriftskravet kunne føre til at mange mindre 
fjøs måtte legge ned driften. Landbruks- og matdepartementet ble bedt om å vurdere en 
overgangsordning eller dispensasjonsordning, og høsten 2007 ble det satt ned en 
arbeidsgruppe for å utrede spørsmålene knyttet til løsdrift.. I 2008 fattet Stortinget vedtak i 
samsvar med arbeidsgruppens innstilling. Dette innebar at løsdriftskravet ble opprettholdt, 
men at bruk med fjøs bygd mellom 1994 og 2004 som hadde vært sammenhengende brukt 
siden, fikk utsatt frist til 2034 med omlegging til løsdrift. I tillegg ble det gjort noen unntak 
som blant annet gjaldt besetninger med bevaringsverdig kuraser.   
 
 

 
        Ku i båsfjøs. Kilde: TINE Mediebank 
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I tillegg ble det fattet vedtak om at «storfe som er oppstallet i båsfjøs, skal sikres mulighet for 
fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 16 uker i løpet av sommerhalvåret. Dersom de 
naturgitte forholdene ikke ligger til rette for 16 ukers beite, kan beitetiden reduseres med 
inntil 4 uker» Det står også at «dyrene skal også sikres mulighet til regelmessig mosjon og fri 
bevegelse resten av året» (§ 10 Mosjon og beite). Videre skal det være minst én 
kalvingsbinge for hvert påbegynte antall av 25 kyr (§ 22 Oppstalling). Disse kravene skal bli 
innført som kompenserende tiltak i 2024 og gjelder for alle brukene som har fått utsettelse til 
2034 (altså de med driftsbygninger bygd mellom 1994 og 2004).   

Det er viktig å merke seg at disse tre kravene – krav til kalvingsbinge, økt beitetid og krav 

til mosjon og fri bevegelse – fortsatt vil gjelde alle båsfjøs fra 2024, selv om kravet for 

husdyrrom er endret til 2034.  

  Fra 1.1.2014 har det vært krav om at alt storfe skal sikres mulighet for mosjon og fri 

bevegelse på beite i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret. For løsdriftsfjøs som sto 

ferdig før denne datoen, ble det åpnet for at kravet til mosjon og fri bevegelse kunne 

tilfredsstilles ved å gi dyrene tilgang til luftegård eller annen utendørs område dersom beite 

ikke er tilgjengelig. Det innebærer at fjøs bygd etter 1.1.2014 må ha tilgang på tilstrekkelig 

beite – man kan ikke belage seg på luftegård til dyra. Dette setter naturligvis en begrensning 

på hvor store nye fjøs kan bli, da det må tilpasses tilgjengelig beite som følge av § 10 Mosjon 

og beite. 

 

 
      Kyr i løsdrift. Kilde: TINE Mediebank 
 

I 2016 ble det bestemt å utsette løsdriftskravet for storfe til 2034.  Det betyr at det nå er 18 år 

igjen til kravet trer i kraft, istedenfor 8. Dette vil kunne gi en del bønder lenger tid til å 

omstille seg, investere og/eller avklare generasjonsskifte og overtagelse. 
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Ifølge tall fra Bondelaget er det 2500 løsdriftsfjøs og 6150 båsfjøs per 1.3. 2015. Det betyr 

at rundt 70 prosent fortsatt er båsfjøs. Samtidig viser tall fra Kukontrollen at dagens 

utviklingstakt er på 150 nye løsdriftsfjøs i året. Dersom en fremskriver en slik utviklingstakt 

mot 2024, vil en da ha 1200 nye fjøs. Det er langt fra nok. Dersom en fremskriver til 2034, vil 

resultatet være 2700 nye bruk, fortsatt langt unna dagens antall melkebruk. Her kan 

selvfølgelig takten på utbygging endre seg, i tillegg til at noen fjøs vil kunne få 

utsettelse/dispensasjon. Det gir allikevel et bilde på at en utsatt frist ikke nødvendigvis fører 

til at en unngår store nedleggelser, og en enda sterkere strukturendring mot færre og større 

bruk.  

Samtidig var antall kuplasser i 2015 97 500 i løsdriftsfjøs og rundt 112 000 i båsfjøs. 

Løsdriftsfjøs hadde til sammen 748 millioner liter, mens båsfjøs hadde 824 millioner liter, 

henholdsvis 48 og 52 prosent av melkeproduksjonen. Dermed vil en kunne opprettholde 

dagens melkeproduksjon på 1 500 millioner liter selv om ikke alle brukene blir med videre, 

selv om dette vil få konsekvenser for strukturen. 

 

Behovet for investeringer vil være stort, uavhengig av om fristen er 2024 eller 2034, og 

dersom en ikke har tilgang på mer investeringsmidler, er det usikkert hvilken konsekvens 

utsettelsen får. Krav til kalvebinge, økt beitetid og krav til mosjon og fri bevegelse vil fortsatt 

gjelde alle båsfjøs fra 2024, selv om kravet for husdyrrom er endret til 2034. Det kan bety at 

mange båsfjøs uansett vil måtte gjøre ombygninger etter 2024.  

 

For å unngå at vi ender i en situasjon der mange legger ned framfor å bygge nytt eller 

renovere, er det viktig å få en oversikt over behovet og utviklingen knyttet til løsdriftskravet. 

Det er viktig for å sikre en struktur som gjør at en kan drive hele det norske arealet og ha en 

produksjon basert i størst mulig grad på norske ressurser. 

 Om man «ikke lykkes» med å komme i mål med løsdriftskravet på en god måte, risikerer 

Norge å få en struktur hvor mange av de mindre brukene legger ned og hvor færre men større 

gårder står for det meste av melk- og storfekjøttproduksjonen.  

 

Målet med prosjektet er å kartlegge status for omlegging til løsdrift og analysere forholdet 

mellom byggekostnader og driftsøkonomi i melkeproduksjonen ved omlegging til løsdrift. 

Denne rapporten fokuser spesielt på Hordaland, hvor en utdyper status for fylket, peker på 

spesielle utfordringer, samt gjør en sammenligning med nasjonale funn. En vil også her 

forsøke å kartlegge forskjeller blant annet ut fra geografi, bruksstørrelse, alder og kjønn, og 

hvorvidt man planlegger eller har gjennomført omlegging til løsdrift. En vil utfra funnene 

kunne si noe om hva løsdriftskravet betyr for den fremtidige strukturen i melkeproduksjonen i 

fylket. 

 Våren 2016 ble det gjennomført en spørreundersøkelse som danner grunnlaget for store 

deler av analysen og konklusjonene i denne rapporten.  
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    Jordbruk i Hordaland 

Hordaland er et fylke med litt over 500 000 innbyggere, som tilsvarer i underkant av 10 

prosent av Norges innbyggere. Dette gjør Hordaland til det tredje største fylket regnet etter 

folketall (Hordaland fylkeskommune, 2015). Fylket har kjennetegn som er typiske for 

vestlandsjordbruket. Landskapet i fylket er variert med høye fjell og fjellplatå, fjordarmer, 

fossefall, isbreer og Hardangervidda. Det er et landskap som er vakkert og som tiltrekker seg 

turister, og hvor det også forgår jordbruksproduksjon.   

 Det har vært en nedgang i antall gårdsbruk i Hordaland de siste 15 årene. I år 2000 var 

antallet nær 5100 bruk, mens det i 2015 var rett over 3 000 bruk igjen. Dette tilsvarer en 

nedgang på totalt 40 prosent. Det ser likevel ut som om avgangen av bruk har stabilisert seg 

noe etter 2006 (figur 2.1). Fra 2000 til 2006 forsvant tett oppunder 1 700 bruk, noe som 

tilsvarer 33 prosent. De neste ti årene, fra 2006–2015, har det derimot forsvunnet 350, som 

tilsvarer 10 prosent.  

Figur 2.1 Antall jordbruksbedrifter i Hordaland i perioden 2000–2015 
(Landbruksdirektoratet, 2015).  

 
 

Samtidig som det har blitt færre gårder, har brukene i Hordaland blitt større. Man ser en vekst 

fra 87 til 128 dekar i gjennomsnitt per gårdsbruk i perioden 2000 til 2015. Dette tilsvarer en 

økning på 47 prosent. Også her ser man tendenser til stabilisering etter 2006. Fra 2000 til 

2006 vokser hvert brukt i gjennomsnitt med 33 dekar, fra 87 til 120. Dette tilsvarer 38 

prosent. De neste ni årene vokste hvert bruk i gjennomsnitt med 8 dekar, eller 7 prosent. 

Trenden med stadig større bruk har avtatt og ser ut til å stagnere. 

 I forhold til landsgjennomsnittet har Hordaland mindre gårdsbruk. Gårdene i Hordaland 

har også vokst noe mindre enn gjennomsnittet for landet, som har vært 54 prosent fra 2000 til 

2015 (figur 2.2). 
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Figur 2.2 Jordbruksareal per jordbruksbedrift for Hordaland og landet totalt i perioden 
2000 til 2015 (SSB, 2016; tabell 04500).   

 
 

Det totale jordbruksarealet i Hordaland var på om lag 397 000 dekar i 2015. Fra 2000 til 2015 

gikk jordbruksarealet ned 77 500 dekar, som tilsvarer 16 prosent. Til sammenligning har 

jordbruksarealet for landet falt 6 prosent i samme tidsperiode. Det betyr at nedgangen har vært 

raskere i Hordaland enn for landet totalt sett de siste 15 årene (SSB, 2016; tabell 04496). 

 Hordaland er et grovfôrfylke. Hele 98 prosent av jordbruksarealet i fylket er grovfôr, mens 

frukt og bær utgjør om lag 2 prosent (figur 2.3). I tillegg kommer 33 000 kvm med veksthus 

hvor det dyrkes frukt og grønt. Korn, poteter og grønnsaker til sammen utgjør mindre enn 1 

prosent av jordbruksarealet i fylket (Landbruksdirektoratet, 2015).  

 De største produksjonene i Hordaland er dermed melk og storfekjøtt, lammekjøtt, samt 

frukt. Hordaland, sammen med Sogn og Fjordane, er utnevnt til foregangsfylke for økologisk 

frukt og bær.  

Figur 2.3 Fordeling av areal i Hordaland i 2015 (Landbruksdirektoratet, 2015). 
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2.1 Trender i melk- og storfeproduksjon  

Det har foregått en omfattende strukturendring i storfeproduksjonen i Hordaland de siste 10 

årene, spesielt innen melkeproduksjonen. Fra 2006 til 2015 har Hordaland sett en nedgang fra 

947 til 550 melkebruk. Dette tilsvarer en nedgang på hele 42 prosent, noe som utgjør nær 400 

melkebruk. 

 Det har også vært en nedgang i antall bruk med ammekyr i samme periode, fra 417 til 304 

bruk. Det er en nedgang på 113 bruk, som tilsvarer 27 prosent (figur 2.4).   

Figur 2.4 Antall jordbruksbedrifter med melkekyr og ammekyr i Hordaland 
(Landbruksdirektoratet, 2015). 

 
 

Melkebruk 

I 2015 var det registrert 8 860 melkebruk i Norge og 5501 av dem ligger i Hordaland (SSB, 

2015a; Landbruksdirektoratet, 2015). Voss er den kommunen som har klart flest, med totalt 

123 bruk, etterfulgt av Kvinnherad (72) og Kvam (50). Andre viktige melkekommuner er 

Etne, Lindås, Osterøy, Radøy og Jondal. Disse er etterfulgt av kommuner som Fusa og Sveio 

med henholdsvis 17 og 16 bruk (tabell 2.1). Deretter har en Vaksdal med 15 bruk, Bergen, 

Fitjar, Tynset og Meland med 12–13 bruk, samt Masfjorden med 11 (Landbruksdirektoratet, 

2015). Deretter følger en rekke kommuner med under 10 bruk, som Ullensvang, Stord, Ulvik 

og Os med fler.   

 Utviklingen i antall melkebruk fra 2006 til 2015 vises i tabell 2.1. I absolutte tall ser en 

størst nedgang i de største melkekommunene Voss og Kvinnherad, med henholdsvis 75 og 52 

bruk. Den prosentvis største endringen finner man i Fusa med 60 prosent, Bergen med 59 

prosent og Lindås med 51 prosent (Landbruksdirektoratet, 2015).   

                                                 
1 Tallet er hentet fra Landbruksdirektoratet (2015). Ifølge SSB (2016; tabell 03790) er tallet 542. 
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Tabell 2.1 Antall melkebruk i 2006 og 2015, endring i antall og prosent, fordelt etter 12 
kommuner i Hordaland (Landbruksdirektoratet, 2016). 

 Antall bruk 2006 Antall bruk 2015 Endring i % Endring i tall 

Totalt Hordaland 947 550 - 42 % -397

Voss 198 123 - 38 % -75

Kvinnherad 124 72 -42 % -52

Kvam 72 50 -31 % -22

Etne 70 39 -44 % -31

Lindås 55 27 -51 % -28

Radøy 43 24 -44 % -19

Osterøy 42 25 -41 % -17

Fusa 42 17 -60 % -25

Sveio 31 16 -48 % -15

Bergen 29 23 -59 % -17

Jondal 25 22 -12 % -3

Tynset 25 12 -52 % -13

 

 

Samtidig har produksjonen av melk holdt seg noenlunde stabil de siste 10 årene, på mellom 

73 og 78 millioner liter i Hordaland (tabell 2.2). Dette betyr at til tross for nedgang i antall 

melkebruk og antall melkekyr, klarer bøndene i Hordaland å opprettholde produksjonen. Det 

henger sammen med avdråttsøkningen en har sett i samme periode. 

Tabell 2.2 Produksjon av kumelk, i perioden 2006–2015 (Resultatkontrollen, 2016) 

Produksjon 2006 2015 Endring i Hordaland 

2006–2015 (%) 

Endring i Norge 

2006–2015 (%) 

Hordalands andel av norsk 

produksjon 2015 

Kumelk i 

mill. liter  

73,6 75 +1,90 % +2,40 % +4,90 %

 

 

Ammekyrbruk 

I 2015 var det registrert 4 884 bruk med ammekyr i Norge, hvor 304 av dem ligger i 

Hordaland (SSB, 2015a; Landbruksdirektoratet, 2015). Kvinnherad er den kommunen med 

flest, 45 bruk totalt. Deretter følger Lindås og Sveio med henholdsvis 29 og 23. Andre viktige 

ammekyr-kommuner er Osterøy med 21 bruk, Etne med 20 bruk og Voss med 19 bruk. Disse 

er etterfulgt av kommuner som Bergen (18) og Radøy (17). Stord hadde 12 bruk i 2015, mens 

kommunene Fitjar, Tynset og Fusa alle hadde 11 bruk med ammekyr (Landbruksdirektoratet. 

2015). 

 Utviklingen i de 8 kommunene med flest ammekyrbruk vises i tabell 2.3. Størst nedgang 

både i prosent og antall bruk er i Voss, som har hatt en nedgang på 22 bruk siden 2006.  
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Tabell 2.3 Antall bruk med ammekyr i 2006 og 2015, endring i antall og prosent, fordelt 
etter 8 kommuner i Hordaland (Landbruksdirektoratet, 2016). 

Kommune Antall bruk 2006 Antall bruk 2015 Endring i % Endring i tall 

Totalt Hordaland 417 304 -27 % -113

Kvinnherad 49 45 -8 % -4

Lindås 48 29 -40 % -19

Sveio 28 23 -18 % -5

Osterøy 19 21 11 % 2

Etne 39 20 -49 % -19

Voss 41 19 -54 % -22

Bergen 21 18 -14 % -3

Radøy 30 17 -43 % -13

 

 

Antall kyr 

Samtidig som det har blitt færre gårdsbruk, både med melke- og ammekyr, har antallet kyr per 

gårdsbruk økt. I 2006 hadde et melkebruk i gjennomsnitt 14 kyr, mens i 2015 var tallet nær 19 

kyr per bruk. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet som var på over 25 melkekyr per bruk i 

2015. Hovedvekten, eller den mest vanlige størrelsen, av bruk i Hordaland (medianen) lå på 

15 kyr i 2015, mot 12 kyr i 2006. 

 Også ammekubesetningene har økt de siste 10 årene i Hordaland, selv om økningen er 

relativt liten, med en oppgang fra 6 til 9 ammekyr per besetning fra 2006 til 2015 (figur 2.5). 

En ser at landsgjennomsnittet har vokst fortere enn gjennomsnittet for Hordaland i perioden 

2006–2015. Blant ammekyrbruk lå hovedvekten (medianen) på 7 kyr i 2015 og 5 i 2006. 

Figur 2.5 Melkekyr og ammekyr per jordbruksbedrift, Hordaland og landsgjennomsnitt fra 
2006-2015 (SSB, 2016, tabell 05985). 
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En kan se litt nærmere på variasjonen til disse gjennomsnittene for å kunne si mer om 

populasjonen. Dersom en ser på de siste 10 årene, har antallet melkebruk med under 19 kyr 

gått ned, og utgjør dermed størsteparten av melkebrukene som har gått ut i Hordaland.  

Samtidig har det vært en økning av melkebruk som har 30–49 kyr og bruk med over 50 kyr 

(figur 2.6). 

 Om utviklingen fortsetter, med at gjennomsnittsbruket i Hordaland vokser saktere enn 

landsgjennomsnittet, går det sannsynligvis mot høyere nedleggingstakt i Hordaland. Årsaken 

til dette er at populasjonen av gårdsbruk i Hordaland i økende grad havner på nedre kvartil 

med henhold til bruksstørrelse, hvor nedleggingstakten er høyere. 

Figur 2.6 Jordbruksbedrifter med melkekyr, etter bruksstørrelse, i 2006 og 2015. 
Foreløpige tall 2015 (SSB, 2016, bestilt data). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

 1 ‐   4  5 ‐   9  10 ‐  14  15 ‐  19  20 ‐  29  30 ‐  49  50 ‐

Antall bruk

2006

2015



 

 17 

Dersom en ser nærmere på variasjonen til gjennomsnittet for ammekyrbruk, er tendensen 

lignende som for melkekyr. Det er bruk med under 10 kyr som i størst grad har blitt lagt ned 

de siste årene, mens bruk med over 14 ammekyr har økt (figur 2.7). 

Figur 2.7 Jordbruksbedrifter med ammekyr etter bruksstørrelse, i 2006 og 2015. 
Foreløpige tall 2015 (SSB, 2016, bestilt data). 

 
 

Det totale antallet storfe (melkekyr og ammekyr) har gått ned i Hordaland de siste 10 årene, 

fra 16 400 kyr i 2006 til 13 800 i 2015. Dette tilsvarer 16 prosent nedgang. Tallet på ammekyr 

har holdt seg stabilt på 2 300–2 400 i hele tiårsperioden, så det er det fallende antallet 

melkekyr som står for hele nedgangen i fylket (figur 2.8). 

Figur 2.8 Antall melkekyr og ammekyr i Hordaland i perioden 2006–2016 (SSB, 2016. 
Tabell 03791). 

 

0

50

100

150

200

250

 1 ‐   4  5 ‐   9  10 ‐  14  15 ‐  19  20 ‐  29  30 ‐  49  50 ‐

Antall bruk

2006

2015

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antall kyr

Melkekyr Ammekyr Totalt ammekyr og melkekyr



 

18 Rapport 2-2017 

Oppsummert var det 550 melkebruk og 304 bruk med ammeku i 2015. En kan videre si at det 

skjer en strukturendring i Hordaland. Det har vært en nedgang i antallet bruk både med 

melkekyr og ammekyr, men nedgangen har vært særlig markant innen melkeproduksjonen. 

Her har nedgangen vært på nær 400 bruk siden 2006, noe som tilsvarer om lag 40 

nedleggelser i året.  

 Det har dermed blitt færre bruk, men hvert bruk har i gjennomsnitt fått flere dyr de siste 10 

årene. Selv med færre ammekyrbruk har en dermed klart å opprettholde det totale antallet 

ammekyr i fylket. I melkeproduksjonen har en derimot ikke klart å opprettholde antallet 

melkekyr, til tross for at det blir flere dyr per bruk, og det har vært en nedgang på over 2 600  

kyr.  

  Samtidig har produksjonen av melk holdt seg noenlunde stabil de siste 10 årene, på 

mellom 73 og 78 millioner liter i Hordaland. 
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    Spørreundersøkelsen  

For å kunne undersøke status for omlegging til løsdrift ble det besluttet å sende ut en 

spørreundersøkelse blant landets storfeprodusenter. I følge SSB (2016)2 var det 14 229 

gårdsbruk med storfe i Norge i 2015. Våren 2016 ble det sendt ut e-postundersøkelse til de to 

største kildene for e-postadresser til personlige brukere med storfe, Tine SA for 

melkeprodusenter og Animalia for ammekuprodusenter. Vi har fått tilgang på 9 952 gyldige 

e-postadresser fra Tine SA og Animalia, hvorav 2 700 var ammekuprodusenter. Blant disse 

fikk vi 5298 svar, som utgjør en svarprosent på 53,2 prosent. Dette må anses for å være 

relativt høyt og bør være tilstrekkelig for å kunne si noe om hele populasjonen.  

 Vi ser av fylkesinndelingen at det er rimelig samsvar mellom antall storfebesetninger i de 

forskjellige fylkene og fordelingen blant respondenter mellom fylkene. Det er en tendens til at 

man fra Midt-Norge og nordover har en høyere andel respondenter, og at man med unntak av 

Oppland har litt lavere andel respondenter fra Øst-, Sør- og Vest-Norge (tabell 3.1). 

Fra Hordaland fikk vi svar av 313, noe som gir en svarprosent på 32. 

Tabell 3.1 Oversikt over sammensetning av storfebesetninger mellom fylker i Norge og 
blant respondentene i undersøkelsen (Kilde SSB, 2016. Tabell 05978). 

 Antall besetninger 

med storfe 

Andel mellom 

fylker – alle 

Andel mellom fylker –

respondenter 

Østfold 278 2,0 % 1,9 % 

Akershus og Oslo 292 2,1 % 2,1 % 

Hedmark 919 6,5 % 6,5 % 

Oppland 1793 12,6 % 13,0 % 

Buskerud 472 3,3 % 2,8 % 

Vestfold 188 1,3 % 1,1 % 

Telemark 319 2,2 % 1,7 % 

Aust-Agder 231 1,6 % 1,2 % 

Vest-Agder 475 3,3 % 2,6 % 

Rogaland 2004 14,1 % 12,3 % 

Hordaland 977 6,9 % 5,9 % 

Sogn og Fjordane 1192 8,4 % 8,1 % 

Møre og Romsdal 1225 8,6 % 9,1 % 

Sør-Trøndelag 1167 8,2 % 9,6 % 

Nord-Trøndelag 1291 9,1 % 10,7 % 

Nordland 982 6,9 % 7,9 % 

Troms Romsa 306 2,2 % 2,5 % 

Finnmark Finnmárku 118 0,8 % 1,0 % 

 

                                                 
2 Tabell 05978: Jordbruksbedrifter med ymse husdyrslag (F). 
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E-post-undersøkelser gir normalt flere yngre og færre eldre respondenter, og vi ser at det er 

flere yngre som svarer i forhold til det totale antallet unge bønder (tabell 3.2). Utover 

aldersfordelingen er det rimelig å anta at disse gruppene ikke avviker systematisk fra den 

generelle populasjonen med henhold til omlegging til løsdrift, spesielt med tanke på omfanget 

av utvalget. Vi kjenner ikke aldersfordelingen inne storfe, så referanseverdiene er basert på 

den samlede populasjonen av gårdbrukere i Norge. Aldersfordelingen kan ha konsekvenser 

for enkelte av resultatene, blant annet angående planer om investeringer. 

 Vi ser at kvinner er noe underrepresentert i undersøkelsen i forhold til 

kjønnssammensetningen blant gårdbrukere generelt.  Norge har drøyt 15 prosent kvinnelige 

bønder, mens den kvinnelige andelen som har svart i denne undersøkelsen, er 11,5 prosent. 

Tabell 3.2 Oversikt over aldersfordeling blant personlige gårdbrukere i Norge og blant 
respondentene i undersøkelsen (SSB, 2016. Tabell 05974). 

 Personlige brukere i alt Personlige brukere i alt 
Hordaland 

Respondenter totalt 

Under 40 år 17,4 % 15,9 % 22,4 %

40–49 år 27,1 % 26,5 % 32,4 %

50–59 år 30,0 % 29,5 % 33,0 %

60–69 år 19,8 % 21,8 % 11,6 %

70 år eller eldre 5,6 % 6,3 % 0,6 %

 

Sammensetningen av respondenter i undersøkelsen fordeler seg noe skjevt mot større 

gårdsbruk. Det kan være flere grunner til dette, blant annet at større driftsenheter oppfatter 

undersøkelsen som mer relevant, at eldre gårdbrukere driver mindre gårdsbruk, eller at de 

yngste og største er mest entusiastiske til å svare om seg og sin drift. Det blir ikke laget vekter 

for å kompensere for avvikene i fordeling. 

Tabell 3.3 Oversikt over fordeling av storfebesetninger mht. areal i Norge og blant 
respondentene. 

 Bruksstørrelse 
populasjon 

Bruksstørrelse 
blant respondenter 

–49 dekar 3,0 % 2,2 %
50–99 dekar 6,4 % 2,5 %
100–199 dekar 23,4 % 16,5 %
200–299 dekar 23,8 % 25,3 %
300–499 dekar 26,4 % 32,5 %
500 dekar og mer 17,0 % 21,1 %
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3.1 Regional inndeling 

For å kunne si noe mer spesifikt om de ulike delene av Hordaland har vi delt fylket inn i fire 

distrikt: Nordhordland (grønn), Voss, Midhordland (gul), Hardanger (brun) og Sunnhordland 

(lilla) (figur 3.1) (se også vedlegg 1).   

Figur 3.1 Regionsinndeling Hordaland (forfatter). 
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Samtidig er det ikke mulig å bryte ned alle data på distriktsnivå på grunn av få respondenter. 

Det gjelder særlig ammekyr. Antall respondenter og fordelingen på de ulike distriktene er 

oppsummert i tabell 3.4. Av de 313 respondentene oppgir 43 at de er bruk med ammekyr og 

270 at de er melkebruk.  

Tabell 3.4 Antall respondenter fra Hordaland, fordelt på region (Spørreundersøkelse, 
2016). 

 Antall respondenter 

Hordaland 313 

      Hardanger 63 

      Midhordland 24 

      Nordhordland 59 

      Sunnhordland 78 

      Voss 56 
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    Resultater omlegging  

4.1 Omlegging 

Figur 4.1 viser statusen for løsdriftskravet blant melke- og ammekyrbruk i Hordaland. 

Spørreundersøkelsen viser at bare 22 prosent av melkebrukene allerede er organisert som 

løsdrift, noe som er langt lavere enn det nasjonale gjennomsnittet på 34 prosent. 11 prosent 

har planer om å legge om, som ligger akkurat på landsgjennomsnittet. Hele 33 prosent sier de 

ikke skal legge om, mens nær like mange vet ikke om de skal legge om. Her er de nasjonale 

tallene henholdsvis 26 og 29 prosent. Hordaland, sammen med Sogn og Fjordane og Aust-

Agder er fylkene med lavest andel som har lagt om til løsdrift.  

 Rundt 30 prosent av brukene med ammeku har allerede lagt om til løsdrift, mot nær 55 

prosent dersom en ser på landsgjennomsnittet. Det betyr at en mindre andel av 

ammekyrbrukene allerede har lagt om til løsdrift enn gjennomsnittet for landet. Videre sier 

hele 40 prosent at de ikke skal legge om, mens 23 prosent ikke er sikre. Her avviker 

Hordaland fra landsgjennomsnittet hvor ca. 18 prosent av ammekyrbrukene ikke skal legge 

om og hvor 19 prosent ikke vet.  

Figur 4.1 Status for løsdriftskravet for Hordaland (N=309) og landet (5260) 
(Spørreundersøkelse, 2016). 
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Det er til dels store variasjoner innen storfeproduksjonen i Hordaland. Det er dermed 

interessant å se om det eksisterer forskjeller med henhold til geografi og bruksstørrelse. Det er 

også nyttig å se nærmere på dette, slik at man kan danne seg et bilde av hvilke konsekvenser 

løsdriftskravet kan ha for struktursammensetningen i fylket.   

 Selv om en totalt sett ser at 22 prosent av melkebrukene allerede har lagt om til løsdrift, er 

det variasjon innenfor de ulike distriktene i fylket3. I Voss svarer 31 prosent at de har lagt om 

til løsdrift og er dermed det stedet hvor flest allerede har lagt om, tett etterfulgt av 

Midhordland med 30 prosent. Både Hardanger og Nordhordland skiller seg ut ved at bare 17 

og 14 prosent har lagt om til løsdrift, henholdsvis. Det er også de to distriktene hvor flest sier 

at de ikke skal drive videre, med 38 prosent i Hardanger og 35 prosent i Nordhordland. I 

Nordhordland er det også hele 41 prosent av respondensene som ikke vet om hvorvidt de skal 

legge om (figur 4.2). Dette utgjør 21 bruk. 

Figur 4.2 Status for løsdriftskravet for spesialisert melkeproduksjon og kombinert melk- og 
storfekjøttproduksjon, fordelt på regioner i Hordaland (N=257) 
(Spørreundersøkelse, 2016).      
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3 For bruk med ammekuproduksjon er ikke utvalget stort nok til å dele på distrikter. 
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allerede har lagt om til løsdrift, er klart høyere representert blant gårdsbruk over 500 dekar. 

For ammekubesetninger har bruksstørrelse mht. mordyr tilsynelatende lite å si.  

  

 

 
     Kilde: TINE Mediebank 

 

For respondentene som driver melkeproduksjon i Hordaland er det gjennomsnittlige 

jordbruksarealet 265 dekar. Det er stor variasjon dersom en ser på de ulike distriktene. 

Melkebruk i Midhordland har det klart største gjennomsnittsarealet med 410 dekar. Deretter 

kommer Nordhordland med nær 320 daa, etterfulgt av Sunnhordland med 268 daa. Hardanger 

og Voss er klart minst når det gjelder areal, med henholdsvis 218 og 208 dekar (figur 4.3). At 

en kommer ut med en slik fordeling, kan ha sammenheng med at vi har relativt få bruk 

representert fra Midhordland, som kan gi noe unøyaktige resultater når det gjelder areal. 

 Gjennomsnittsarealet for brukene med ammeku er 162 dekar, men her er utvalget lite (40 

respondenter).  
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Figur 4.3 Gjennomsnittlig jordbruksareal for bruk med melk, fordelt på regioner og totalt 
for Hordaland (N=257) (Spørreundersøkelse, 2016).    
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Figur 4.4 Status for omlegging og størrelse på jordbruksareal for bruk med spesialisert 
melkeproduksjon og kombinert melk- og storfekjøttproduksjon, totalt for 
Hordaland (N=257) (Spørreundersøkelse, 2016). 
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Påstander 

I spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å ta stilling til en rekke påstander. I figur 

4.5 sammenlignes svarene gitt av melkeprodusentene fra Hordaland med landsgjennomsnittet.  

 En ser at det er flere i Hordaland som sier de har tenkt å drive gården fram til 

løsdriftskravet, men ikke lenger, og at storfeholdet vil bli avviklet som følge av kravet. 

Samtidig er det færre som sier at generasjonsskifte er klart. 24 prosent svarer de har barn eller 

barnebarn som vil overta driften, mot 31 prosent på landsbasis. Dette viser at respondentene i 

Hordaland er noe mer usikre rundt videre drift og overtakelse av storfeholdet enn 

landsgjennomsnittet. Det stemmer godt med resultatene fra omlegging til løsdrift, hvor bare 

22 prosent av melkebrukene allerede er organisert som løsdrift, noe som er langt bak det 

nasjonale gjennomsnittet på 34 prosent.  

21 prosent av respondentene i Hordaland svarer at gården er for liten til at det er mulig å 

satse videre. Det er langt høyere enn landssnittet på 13 prosent. Samtidig er det en lavere 

andel fra Hordaland som sier at en må bli større for å kunne drive videre. Dette kan virke 

motstridende, men kan også bety at det er mulig å drive videre med dagens størrelse. Dersom 

en derimot skal satse og investere (i blant annet løsdrift) for videre drift, er gården for liten. 

Der Hordaland skiller seg mest fra landsgjennomsnittet er påstanden om at en jobber 

utenfor gården for å spe på med inntekter. Landsgjennomsnittet sier at 28 prosent av 

melkebøndene jobber utenfor, mens dette gjelder 43 prosent i Hordaland.  
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Figur 4.5 Sammenligning mellom landet og Hordaland, bruk med spesialisert 
melkeproduksjon eller kombinert produksjon (Spørreundersøkelse, 2016). 
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4.2 Produksjon 

Melk 

Figur 4.6 viser hvilke forventninger respondentene fra Hordaland har til egen 

melkeproduksjon fremover, og en sammenligning med landsgjennomsnittet. 36 prosent sier at 

de forventer å øke produksjonen av melk, noe under landsgjennomsnittet på 42 prosent. Den 

største andelen, både i Hordaland og nasjonalt, forventer å produsere omtrent like mye som i 

dag. Om lag 13 prosent forventer å minske egen melkeproduksjon eller avvikle, noe høyere 

enn landsgjennomsnittet på 11 prosent. 

 Ikke overraskende er det de samme som svarer at de skal drive gården videre etter 

løsdriftskravet, som i størst grad skal øke produksjonen av melk.  

Figur 4.6 Forventning til melkeproduksjonen i Hordaland (Spørreundersøkelse, 2016). 

 
 

Den disponible kvoten for Hordaland er 84,6 millioner liter melk i 2016. Det gjør Hordaland 

til det 9. største melkefylket. Hordaland skiller seg ut fra landsgjennomsnittet på spørsmål om 

forventninger om tilgang på melkekvoter i fylket (figur 4.7). 

 42 prosent av melkebøndene forventer at det vil gå greit å skaffe større melkekvoter, mens 

27 prosent av landets melkebønder mener det samme. Bare 12 prosent svarer at det er dårlig 

tilgang på melkekvoter i deres område, mens 36 prosent mener dette på landsbasis.  

 Svarene samsvarer godt dersom en kontrollerer opp mot priser for melkekvoter i Norge, 

der Hordaland har lav pris på kvoter. I 2015 lå snittprisen på melkekvoter på 3,50 kroner per 

kilo i Hordaland, mot over 9 kroner i Nord-Trøndelag og 8 kroner i Oppland. Også i 2015 var 

prisen lav med 2,65 kroner, mens prisen var i snitt over 6 kroner i både Hedmark, Oppland og 

Nord-Trøndelag (Melkekvoter, 2016). 
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Figur 4.7 Forventninger om tilgang på melkekvoter i Hordaland (Spørreundersøkelse, 
2016) 

 
 

Storfe 

I 2015 ble det produsert nær 80 000 tonn storfekjøtt i Norge, og man har opplevd en nedgang i 

produksjonen de siste 10 årene. Det er per dags dato en underdekning av norsk storfekjøtt (se 

vedlegg 2). Det er etter hvert skrevet mye om storfekjøttsituasjonen i Norge. Overordnet kan 

man si at nedgangen i storfekjøttproduksjonen skyldes færre dyr.  Antall storfe totalt (kyr, 

okser og kalver) har falt fra rundt 1 million dyr i 1998 til 850 000 dyr i 2015 (SSB, 2016 

tabell 03791). Nedgangen i dyr totalt kommer i hovedsak av at tallet på melkekyr går nedover. 

Færre melkekyr gir færre kalver, som gir mindre slaktevolum (AgriAnalyse, 2014). Kort sagt 

er situasjonen at det er for få mordyr til å dekke etterspørselen etter storfekjøtt, mens 

melkeetterspørselen er dekket. 

 Når Norge selv ikke produserer nok storfekjøtt, blir dette import gjennom bruk av 

administrativt nedsatte tollsatser (suppleringsimport). I tillegg er det ulike importkvoter, som 

betyr at visse land har rett til å eksportere til Norge tollfritt gjennom ulike avtaler. 

Importkvotene er i realiteten en fast leveranse i markedet, og en 100 prosent egendekning av 

norsk kjøtt vil derfor i praksis være urealistisk.   

 Prognosene for 2017 viser at en forventer en produksjon på nær 82 000 tonn, mens 

engrossalget ventes å være på 103 000. Dette gir et importbehov på 21 000 tonn. 

Importkvotene for 2017 er prognosert til å være rundt 7 500 tonn, noe som gir en 

underdekning på 13 400 tonn. Det er denne underdekningen som da er produksjonspotensialet 

til norsk storfekjøtt. Videre viser prognosen fra Nortura at mordyrtallet vil ha en økning på ca. 

3 000 dyr i løpet av 2017. «Det skyldes en forventet økning i ammekutallet. Flere mordyr gir 

grunnlag for økt produksjon av storfekjøtt og er et positivt signal med tanke på 

markedsbalansen for storfe framover» (Nortura, 2016).  

 

Rogaland er fylket som produserer mest storfekjøtt, med 13 300 tonn, etterfulgt av Oppland 

på 11 500 og Nord-Trøndelag på 9 100 tonn.  Hordaland produserer nær 3 500 tonn og er 

dermed det 9. største fylke på storfekjøttproduksjon (SBB, 2016 tabell 03551). Det meste av 

storfekjøttet i Norge kommer fra kombinert produksjon. 
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I spørsmålet om forventinger til storfekjøttproduksjon skiller Hordaland seg ut ved at en 

lavere andel, 22 prosent, av respondentene sier at de skal øke produksjonsomfanget av 

storfekjøtt, mot 31 prosent nasjonalt. En større andel av bøndene i Hordaland svarer derimot 

at de skal produsere like mye som i dag enn landsgjennomsnittet. 10 prosent sier de skal 

redusere eller avvikle storfekjøttproduksjonen, mens 12 prosent er usikre. Her ligger 

Hordaland marginalt over landssnittet (figur 4.8). 

Figur 4.8 Forventning til storfekjøttproduksjonen fremover i Hordaland 
(Spørreundersøkelse, 2016). 

 
 

 

2/3 av bøndene holder kalvene selv, mens rundt 1/3 i Hordaland svarer at de selger kalven så 

fort som mulig (figur 4.9). I gjennomsnitt beholdes kalven i 15 måneder.  

Figur 4.9 Oppfôring og salg av kalv, Hordaland og landsgjennomsnitt 
(Spørreundersøkelse, 2016).    
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4.3 Beitebruk, utmark og stølsdrift 

Hovedmotivet for å innføre løsdriftskravet var økt dyrevelferd, blant annet gjennom større 

bevegelsesfrihet. En viktig del av dette er mosjon og beite. Mosjonskravet er oppfylt når 

storfe i dyrehold innenfor den angitte mosjonsperioden er sluppet på beite eller annet 

alternativt utendørs område (utendørs mosjonsareal), eller har fri adgang fra dyrerommet til 

disse områdene/arealene (Mattilsynet, 2010). Mosjonsperioden er hovedsakelig fra 1. april til 

31. oktober, men det må tas hensyn til de klimatiske forholdene i de ulike delene av landet. 

Mosjonsperioden bør være mest mulig sammenhengende, og må være minst åtte uker. 

Mosjonstiden per døgn må være så lang at dyra får dekket sitt behov for mosjon og fri 

bevegelse. Tida mellom tradisjonell morgen- og kveldsmelking, anslagsvis 6-12 t i døgnet, er 

veiledende (Mattilsynet, 2010). 

  I 2008 ble det fattet vedtak om at «storfe som er oppstallet i båsfjøs, skal sikres mulighet 

for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 16 uker i løpet av sommerhalvåret. Dersom de 

naturgitte forholdene ikke ligger til rette for 16 ukers beite, kan beitetiden reduseres med 

inntil 4 uker». Videre står det at «dyrene skal også sikres mulighet til regelmessig mosjon og 

fri bevegelse resten av året» (§ 10 Mosjon og beite). I tillegg skal det være minst én 

kalvingsbinge for hver påbegynte antall av 25 kyr (§ 22 Oppstalling). Disse kravene skal bli 

innført som kompenserende tiltak i 2024 for dem som har utsettelse til 2034 (hovedsakelig 

fjøs bygd mellom 1994 og 2004). Det er viktig å huske på at kravet til kalvebinge, økt beitetid 

og krav til mosjon og fri bevegelse fortsatt vil gjelde alle båsfjøs fra 2024, selv om kravet for 

husdyrrom er endret til 2034.  
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Hordaland er et fylke med store grasressurser og utmarksbeite. 21 prosent av fylket er 

klassifisert som ikke beite, mens hele 79 prosent av fylkets areal regnes som tilgjengelig 

utmarksbeite. Av dette arealet er 40 prosent klassifisert som mindre godt beite, 47 prosent 

som godt og 13 prosent som svært godt beite. Godt beite og svært godt beite er det som 

karakteriseres som nyttbart beiteareal.  Tall fra prosjektet «Arealregnskap i utmark» viser at 

Hordaland har 7 millioner nyttbart beiteareal i utmark (Rekdal, 2015). 

 Utmarksbeite er en viktig del av ressursgrunnlaget for jordbruket i Hordaland. Fylket har 

mye dyr i utmark, og utnyttingen av beiteressursene er høy i forhold til mange andre fylker. I 

2013 gikk 17 000 storfe, sammen med 190 000 sau, 4 900 geit og 700 hest mer enn fem uker 

på utmarksbeite. 42 prosent av fylkesarealet blir brukt til beitelag, hovedsakelig i midtre og 

indre deler av fylket. I tillegg kommer uorganiserte beitedyr, og det er særlig snakk om storfe 

som bruker areal nærmere gården (Rekdal, 2015). 

 Utfra fordelingen av beitekvaliteter er det gjort beregninger på beitekapasiteten, med 

utgangspunkt i det nyttbare beitearealet. Med beitekapasitet mener en det dyretallet som gir 

optimal produksjon av kjøtt, samtidig som beitet ikke blir forringa på lang sikt.  Dersom en tar 

med alle husdyr, pluss tamrein og hjort, ble 80 prosent av det nyttbare beitet utnyttet i 2013. 

Utregninger viser at en kan øke dyretallet vel 30 prosent i forhold til dagens tall. Prosentvis er 

dette lite når en sammenligner med andre fylker, men fordi dyretallet er stort fra før, vil det 

likevel kunne utgjøre en stor økning (Rekdal, 2015). 

 

 
  Stavali, Hardangervidda, Hordaland. Foto: Kari Stensgaard, Skog og landskap 
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I forbindelse med spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål knyttet til beitebruk[1]. Hordaland 

ligger ikke langt unna landsgjennomsnittet for bruk med melkeproduksjon når det gjelder 

bruk av innmark, støl og luftegård.  Når det gjelder svaret om stølsdrift, er det ikke presisert 

om stølsdriften er aktiv, men kun om dyrene bruker støl som beiteform. Utfra en rapport om 

registrering av aktive støler fra 2011-2012 vet en at det da var 26 aktive støler (Jensen og 

Gald, 2012).  Så en vet da at flere bruker støl som beite, men ikke driver aktiv stølsdrift.   

 Melkebruk i Hordaland ligger noe over gjennomsnittet når det gjelder bruk av støl, noe 

under når det gjelder bruk av luftegård og litt lavere når det gjelder bruk av innmarksbeite.  

Hordaland skiller seg derimot ut positivt ved at en langt større del av melkekyrne går på 

utmarksbeite, 69 prosent mot 47 prosent på landsbasis (figur 4.10). En så utstrakt bruk av 

utmarksbeite er positivt fordi det er med og sikrer kulturlandskapet og det biologiske 

mangfoldet i fylket.  

Figur 4.10 Oversikt over andelen av respondentene med spesialisert melkeproduksjon og 
kombinetproduksjon som svarer at de har dyrene på ulike former for beite. 
Spørsmål med flersvar (Spørreundersøkelse, 2016). 

 
 

Om lag 30 prosent av respondentene med melkeproduksjon i Hordaland svarer at dyrene får 

tilgang til én form for beite/mosjon.  Hoveddelen av disse bruker innmarksbeite. Nesten 

halvparten av alle respondentene med melkebruk svarer at de bruker to former for 

beite/mosjon, som består av innmarks- og utmarksbeite. 18 prosent svarer at de bruker tre 

typer beite/mosjon, hvor de fleste bruker innmark og utmark kombinert med støl. Bare 2 

prosent svarer at de bruker alle former for mosjon/beite til dyra. 

 Dersom en sammenligner Hordaland med det norske gjennomsnittet, ser man at 40 prosent 

av brukene med melk bruker en form for mosjon/beite, mot 31 prosent i Hordaland. Videre 

                                                 
[1] I undersøkelsen spør en om kyr på beite, og det gikk ikke klart fram hvor stor andel av besetningen som var på 
ulike typer beite og hvor lenge. Dette kan medføre overrapportering av beitebruk.  
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bruker 50 prosent i Hordaland to former, mot 40 prosent på landsbasis. Ellers er det helt likt 

mellom Hordaland og resten av landet på de som bruker tre og fire former, med henholdsvis 

18 og 2 prosent. Dette betyr at det er noe mer vanlig i Hordaland å benytte seg av mer enn en 

type beite/mosjon dersom en sammenligner med landet som helhet. 

 Tabell 4.1 viser antall uker på ulike former for beite/mosjon for besetninger med melk- og 

ammekuproduksjon i Hordaland. 

Tabell 4.1 Antall uker på ulike former for beite/mosjon for besetninger med melk og 
ammeku i Hordaland, mean (N = 309) (Spørreundersøkelse, 2016). 

 Spesialisert melkeproduksjon 

og kombinertproduksjon 

Ammekuproduksjon

Antall uker på utmarksbeite hvert år  9 16

Antall uker på innmarksbeite hvert år  10 17

Antall uker på støl eller sæter hvert år 8 8

Antall uker i luftegård hvert år  10 30

 

 

Spørreundersøkelsen har forsøkt å se på om en kan forvente mer eller mindre bruk av utmark, 

innmark og luftegård blant respondentene som har lagt om eller som planlegger å legge om til 

løsdrift (figur 4.11). Svarene viser at den klart største andelen planlegger å bruke like mye 

utmarksbeite som før, og svaret er ikke entydig på om det er rimelig å forvente mer eller 

mindre bruk av utmarksbeite totalt sett.  

 Rundt 19 prosent tror de vil bruke mer innmarksbeite, mens en nesten like stor andel mener 

de vil bruke mindre. Dette trenger ikke komme på bekostning av utmarksbeite. 

 Det kommer derimot klarere fram at en høyere andel regner med økt bruk av luftegård, 

mens nær 1/3 ikke vet.  

 For fjøs som sto ferdig før 1.1.2014 skal dyrene ha tilgang til luftegård eller annet utendørs 

område dersom beite ikke er tilgjengelig, slik at de sikres fri bevegelse og mosjon. Fjøs bygd 

etter 1.1.2014 kan derimot ikke belage seg på luftegård, men må ha tilgang på tilstrekkelig 

beite. 
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Figur 4.11 Oversikt over endring i beitebruk og lufting av dyr som følge av omlegging til 
løsdrift, blant respondenter som svarer at de har løsdrift eller skal legge om til 
løsdrift (n=106) (Spørreundersøkelse, 2016). 

 
 

 

Stølsdrift 

Stølsdrift blir fortsatt praktisert i Hordaland. Bøndene driver stort sett tradisjonell stølsdrift 

med melkeproduksjon. Melka leveres til meieri, men spesielt geitebøndene driver også med 

videreforedling.  Andre får ekstrainntekter fra å servere turmat til skoler, barnehager, turister 

og turgåere. Denne typen drift har en viktig funksjon i å sikre driftsformene og 

kulturlandskapskvalitetene knyttet til stølsdrift. Rapporten «Stølsprosjektet 2011-2012» 

fremhever blant annet at 
«Stølsbruket er den beste garantisten for ivaretaking av biologisk mangfald i utmark. Mange av 

dei truga kulturmarkstypane er knytt til tradisjonelle utmarksbeiter, slåtteenger, støls - område og 

beitevoller. Det er trong for utvikling av økonomiske verkemidlar som både tek vare på dei 

tradisjonelle driftsformene knytt til stølsdrift, og til utviklinga av skjøtselstiltak for ivaretaking av 

biologisk mangfald »  (Jensen og Glad, 2012).  

 

Som nevnt er det flere som har svart at de har dyene på støl enn det er aktive støler i 

Hordaland. Det er sannsynlig at flere bruker områder rundt støler som beite. 

 I rapporten ble det kartlagt at det finnes 26 bønder som driver aktiv støling i Hordaland 

(vedlegg 4). Av disse ligger 11 i Voss,  mens Etne, Odda og Osterøy har 3 hver. Kvam har 2, 

og Eidfjord, Jondal og Vaksdal har 1 aktiv støl (figur 4.12 ). Samtidig rapporteres det om at 

mellom 2008 og 2011 har 16 bønder sluttet med støling. Det er først og fremst alder og 

overdragelse av gården til yngre generasjoner som oftest fører til at støler blir lagt ned. Flere 

yngre bønder har jobb utenom gården i tillegg, og det oppleves som lite interessant å 

opprettholde stølsdriften fordi en stiller krav til fritid, arbeidspress og økonomi (Jensen og 

Gald, 2012).  
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Figur 4.12 Oversikt over aktive støler i Hordaland 2011 – 2012 (Jensen og Gald, 2012) 
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Fellesfjøs kan også være en utfordring som gjør at bønder slutter med støling. Her kan 

driftsomfanget bli stort, slik at en rasjonaliserer driften. Mange legger også kalvingen til 

høsten for å ha melkefri om sommeren.   

 Økonomien trekkes ofte fram som en viktig grunn til at bønder slutter med støling. Særlig 

blir frakt- og driftskostnadene viktige for de som daglig drar opp og ned fra stølen. I tillegg 

kan ofte veien til stølen være slitt, bratt og humpete, noe som fører til slitasje på kjøretøy. 

Videre kommer kostnadene forbundet med vedlikehold av driftsbygninger og veier, samt 

transport av dyr og kraftfôr (Jensen og Gald, 2012). 

 Ifølge rapporten «Stølsprosjektet 2011-2012» er driftsforholdene på stølene i Hordaland 

jevnt over gode, og de fleste stølene var tilgjengelige med personbil og melkebil. Tilstanden 

på stølene, som vedlikeholdet på hus og gjerder, kunne vært bedre, men var sjelden i veldig 

dårlig stand.  

 I spørreundersøkelsen ble deltakerne spurt om hvor de bruker støl og hvor mange uker den 

brukes. Det har blitt sett i sammenheng med om driften er lagt om til løsdrift, om en 

planlegger omlegging, ikke planlegger omlegging eller ikke vet. Disse dataene har blitt 

oppskalert for å kunne si noe om storfeholdet i Hordaland. 

 En ser at 25 prosent av de som har lagt om til løsdrift, bruker støl (aktivt eller som 

beiteareal). Av de som planlegger å legge om til løsdrift, bruker 21 prosent støl. Av de som 

ikke har planer om å legge om og de som ikke vet, bruker henholdsvis 20 og 17 prosent støl. 

Det betyr at det ikke er en klar sammenheng mellom at omlegging til løsdrift vil føre til 

mindre bruk av støl.  

 Samtidig ser man at en mindre andel av de som har lagt om til løsdriftsfjøs, har dyrene på 

beite mer enn 8 uker. 3 prosent av de som har lagt om til løsdrift, bruker støl mer enn 8 uker, 

mens av de som ikke skal legge om og de som ikke vet, bruker henholdsvis 8 og 9 prosent støl 

i mer enn 8 uker. Der driften skal legges om bruker 6 prosent støl i mer enn 8 uker.   

 

 
Stavali, Hardangervidda, Hordaland, turisthytte og støl. Stølsdriften opphørte i 2012. 

Foto: Kari Stensgaard, Skog og landskap 
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    Resultater struktur, bygninger og 
byggekostnader 

Kapittel 4 vil se nærmere på spørsmålene knyttet til strukturen på storfeholdet i fylket. Videre 

ser en på hvilke tiltak som har blitt gjort eller planlegges i forbindelse med omlegging til 

løsdrift. En vil også undersøke størrelse på fjøs, antall liggebåser m.m. Delkapittel 5.3 

undersøker byggekostnader ved omlegging, samt hvilke variabler som forklarer forskjeller 

mellom kostnadene. Herunder er det interessant å se på sammenhengen mellom kostnader og 

størrelse. En vil også kort diskutere investeringsstøtte og Innovasjon Norge.  

5.1 Struktur 

Figur 5.1 viser den prosentvise fordelingen av respondentene med melkebruk av ulik størrelse 

i Hordaland, sammenlignet med gjennomsnittet for landet. En kan se at det er relativt stor 

forskjell mellom Hordaland og landet generelt knyttet til størrelse på brukene. 53 prosent av 

melkebrukene i Hordaland har mellom 1 og 16 kyr, mot 31 prosent på landsbasis. 27 prosent 

av melkebrukene har mellom 17 og 25 kyr i Hordaland, mot landsgjennomsnittet på 32 

prosent. Både i kategorien 26–50 kyr og over 50 kyr skiller Hordaland seg ved at de har langt 

færre bruk i disse kategoriene enn gjennomsnittet for landet.  

Figur 5.1 Prosentvis fordeling av melkebruk med ulik størrelse (Spørreundersøkelse, 
2016). 

 
Også i ammekuproduksjonen skiller Hordaland seg noe fra gjennomsnittet, ved at flere i 

Hordaland er bruk på mellom 1 og 16 kyr, mens det er færre bruk som er større enn 26 kyr.  

Her er utvalget relativt lite. 
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Figur 5.2 viser prosentvis fordeling av melkebruk med ulik størrelse, fordelt på distriktene i 

Hordaland. Her er det brukt tall fra produksjonsstatistikken (Landbruksdirektoratet, 2015). 

Det betyr at dette er faktiske tall fra fylket, men det stemmer godt overens med svarene i 

spørreundersøkelsen. 

 Voss, Nordhordland, Midthordland og Hardanger ser relativt like ut, hvor om lag 60 

prosent av melkebrukene er på mellom 1 og 16 kyr, og rundt 20 prosent er på mellom 17 og 

25 kyr. I Sunnhordland har 47 prosent mellom 1 og 16 kyr, mens 30 prosent har mellom 17 og 

25. 

 Størrelse på bruket kan gi utslag for kostnadene ved investeringer til løsdrift, og bruk som 

er av mindre størrelse kan få høyere kostnader, noe som diskuteres nærmere i delkapittel 5.3 

om byggekostnader. 

Figur 5.2 Prosentvis fordeling av bruk med melkekyr med ulik størrelse i Hordaland, 
fordelt på distrikt (Spørreundersøkelse, 2016).    

 

 
 

5.2 Tiltak i omlegging 

Av de som har lagt om eller har planer om å legge om til løsdrift i Hordaland, velger 45 

prosent å kun investere i nybygg. Omtrent en like stor andel, 42 prosent, velger kun tilbygg 

og/eller ombygg (figur 5.3). Dette sammenfaller godt med landsgjennomsnittet.   

 Det ser ut som om flere av produsentene med ammeku enn med melkeku velger 

tilbygg/ombygg, men her er det relativt få respondenter som gjør en generalisering 

utfordrende.  
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Figur 5.3 Tiltak gjort i forbindelse med omlegging til løsdrift for melkebruk, Hordaland og 
landsgjennomsnitt (Spørreundersøkelse, 2016). 

 
 

5.3 Byggekostnader 

I spørreundersøkelsen har vi tall fra 1 178 fjøs bygd de siste 35 årene. Tidsspennet på 

byggeprosjektene har medført at den følgende analysen er regnet i faste 2014-priser.  

For å analysere byggekostnadene tar vi utgangspunkt i alle respondentene som allerede har 

lagt om til løsdrift og har oppgitt en pris for sine byggekostnader.  

 Det er normalt å oppgi kostnad per mordyr, noe som betyr den totale kostnaden delt på 

antall mordyr. En regresjonsmodell som inkluderer landsdel, kvadratmeter per liggebås, støtte 

fra Innovasjon Norge, Anbudsrunde, type byggeprosjekt, egeninnsats og bruksstørrelse gir 

resultater som vist i tabell 5.1.  

 Det er forskjeller mellom ulike kilder med hensyn til byggekostnader. Forskjellene ligger 

ofte i premissene man legger til grunn, og det er vanskelig å gi én pris. Tallene angitt i 

tabellen bør ikke vurderes som å stå i motsetning til andre kilder. 

Tabell 5.1 Oversikt over byggekostnader per mordyr. Byggeår 2010, uten egeninnsats og 
anbud. 

Landsdel Østlandet/
Trøndelag 

 Vestlandet  Nord-Norge   Vestlandet 

Gj.snitt m2 per liggebås  14 m2  14 m2  14 m2   14 m2 

Støtte fra Innovasjon Norge  Uten  Uten  Uten   Uten 

Type bygg  Nybygg  Nybygg  Nybygg   Nybygg 

Bruksstørrelse 50 50                    50  30 

 188 000 193 000          197 000  220 000 
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I fortsettelsen, og med utgangspunkt i spørreundersøkelsen, ser vi videre på kostnad per 

liggebås og hva som forklarer prisforskjellene mellom bygg. Grunnen til at vi velger å se på 

kostnad per liggebås er at regresjonsmodellene har høyere forklaringskraft med hensyn til å 

forklare kostnad per liggebås enn kostnad per mordyr i denne undersøkelsen. 

 Vi har kjørt flere sammensetninger av regresjonsmodeller for å analysere 

byggekostnadene4. Modellen er kjørt med ulike forklaringsvariabler, og de variablene som 

forklarer forskjeller mellom kostnadene best er størrelser på driftsbygning og antall 

liggebåser, egeninnsats, byggeår, om man har innhentet flere anbud og om man har fått støtte 

fra Innovasjon Norge. Variablene kjønn, utdanning, landsdel, melkeløsning, beiteformer og 

hvor lenge man holder kalvene har ikke vesentlig betydning for kostnad per liggebås. 

 

Struktur – antall liggebåser og kvadratmeter per liggebås 

En viktig forklaringsvariabel er antall liggebåser. Større fjøs, målt i liggebåser, er rimeligere å 

bygge, per liggebås, enn mindre fjøs. Én liggebås ekstra trekker gjennomsnittskostnaden per 

liggebås ned med om lag 260 kroner. Dette innebærer at et fjøs med 25 liggebåser i 

gjennomsnitt er 6 500 kroner dyrere per liggebås enn et fjøs med 50 liggebåser. 

Dette vil gi utslag for de mindre brukene. I Hordaland er det langt flere bruk med færre 

antall kyr enn landsgjennomsnittet. 53 prosent av melkebrukene i Hordaland har under 16 kyr, 

mens hele 81 prosent av brukene har under 25 kyr.  

 

Nært knyttet til antall liggebåser er kvadratmeter per liggebås. Med kvadratmeter per liggebås 

mener man her størrelsen på fjøset (kvadratmeter) delt på antall liggebåser. I realiteten har en 

liggebås en gitt størrelse, så kvadratmeter per liggebås er et utrykk for diverse støtteareal som 

fôrlager og gangareal, og det er det som varierer mellom fjøs. 

 Gjennomsnittlig ligger antall kvadratmeter per liggebås på 14 m2. En økning i én 

kvadratmeter per liggebås koster nær 600 kroner per kvadratmeter, per liggebås. Dette 

innebærer at et fjøs på 15 kvadrat per liggebås er 3 000 kroner dyrere per liggebås enn et fjøs 

på 10 kvadrat per liggebås. Kvadratmeter per liggebås har en tendens til å gå ned med større 

fjøs, og ser ut til å flate ut rundt 10 m2 per liggebås for fjøs over 100 liggebåser. Bakgrunnen 

for dette er trolig at mindre fjøs har det samme behovet for «støtteareal» som større fjøs, for 

eksempel til melkeløsning, fôrlager, gangareal og administrative områder.   

Av melkebrukene som har lagt om eller planlegger å legge om til løsdrift i Hordaland er 

gjennomsnittsstørrelsen på 52 liggebåser, som er noe under landsgjennomsnittet på 59 

liggebåser (tabell 5.2). 

 

                                                 
4 Vi har fokusert på variabler med sigma 0,05 eller bedre, som er et mål på statistisk signifikans. Sigma 0,05 eller 
lavere innebærer at forklaringsvariabelen reliabelt kan benyttes til å forklare skift i den avhengige variabelen (i 
dette tilfellet kostnad per liggebås).  
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Tabell 5.2 Antall liggebåser og m2 per liggebås for melkebruk i Hordaland som har lagt om 
eller skal legge om til løsdrift (Spørreundersøkelse, 2016). 

Spesialisert melkeproduksjon og kombinertproduksjon Landet Hordaland 

Hvor mange liggebåser har du/har du planlagt i løsdriften? 59 52 

m2 per liggebås 14,36 14,14 

 

 

Byggeår 

I denne undersøkelsen ser det ut til at antall år siden fjøset ble bygd er viktig for 

byggekostnadene. Siden vi regner i 2014-priser, har vi allerede tatt høyde for den generelle 

prisutviklingen i samfunnet. Det har blitt om lag 2 800 kroner billigere per liggebås per år. 

Dette innebærer at det over de 10 siste årene i gjennomsnitt har blitt nær 28 000 kroner 

billigere å bygge, per liggebås.  

 

Egeninnsats 

Egeninnsats ser ut til å ha stor betydning for kostnaden ved byggeprosjektet, selv om 

verdsetting av egeninnsatsen er inkludert. En rimelig tolkning er at man har bedre kontroll 

med prosjektet om man i større grad deltar i arbeidet selv. Byggekostnadene per liggebås ser 

ut til å være 4 200 kroner rimeligere om man går fra 10 til 20 prosent egeninnsats.  

 I spørreundersøkelsen ble respondentene spurt om å gi et overslag for sine byggekostnader, 

samt hvor mye familiens egeninnsats kan verdsettes til. Tabell 5.3 viser kostnadsoverslag på 

byggeprosjekt for landet og Hordaland, samt hvor mye egen og familiens egeninnsats er 

verdsatt til i forbindelse med byggearbeidet. For landet ligger kostnadsoverslaget på om lag 5 

millioner kroner, mens det er noe lavere i Hordaland, med et kostnadsoverslag på nær 4,5 

millioner. I gjennomsnitt for landet er familiens egeninnsats satt til 670 000 kroner, mens det i 

Hordaland er satt til 612 000 kroner. 

 

Tabell 5.3 Kostnadsoverslag på byggeprosjekt og familiens egeninnsats i forbindelse med 

byggearbeidet, storfe totalt (Spørreundersøkelse, 2016). 
 Kan du gi et kostnadsoverslag 

på ditt prosjekt (NOK) 

Hvor mye var/er familiens egeninnsats verdsatt 

til i forbindelse med byggearbeidet? (NOK) 

Landet n=2317 4 984 678 671 475

Hordaland =93 4 479 010 611 755

 

 

I flere av modellkjøringene er det ikke signifikant om man har hentet inn flere anbud eller 

ikke. Likevel ser en at respondentene som har gjennomført en anbudsrunde, i gjennomsnitt 

kommer 10 000 kroner billigere ut per liggebås i byggeprosjektet. 83 prosent av bøndene i 

Hordaland hentet inn et eller flere anbud i forbindelse med sitt byggeprosjekt. 
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Over 80 prosent av bøndene innhentet flere anbud i forbindelse med byggearbeidet. Det er   

en høyere andel enn landsgjennomsnittet.  
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Innovasjon Norge 

Støtte fra Innovasjon Norge er også av stor betydning. I gjennomsnitt ser det ut til at fjøs blir 

14 500 kroner billigere per liggebås om man mottar støtte fra Innovasjon Norge. Hele 95 

prosent av alle melkebruk i Hordaland svarer at de har mottatt eller planlegger å søke støtte 

fra Innovasjon Norge når de skal investere i løsdriftsfjøs (figur 5.4). Dette er flere enn 

landsgjennomsnittet på 86 prosent. For ammekuproduksjon er det derimot bare halvparten 

som svarer at de har mottatt eller planlegger å søke støtte, men her er det få respondenter.   

 

Figur 5.4 Melkebruk som har mottatt eller planlegger å søke investeringsstøtte fra 

Innovasjon Norge, Hordaland og landsgjennomsnitt (Spørreundersøkelse, 

2016). 

 
 

 

Geografi 

Geografi er en variabel man kan forvente har betydning, men som forklaringsvariabel for 

kostnader per liggebås er den lite relevant. Det vil si at den har svak forklaringskraft i de 

fleste modellsammensetningene. I enkelte modeller har likevel landsdel noe å si, sortert etter 

Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge, hvor én modellkjøring viste at Vestlandet var 2 000 

kroner dyrere per liggebås enn Østlandet, og Nord-Norge var 2 000 kroner dyrere enn 

Vestlandet. Her tok man ikke hensyn til kvadratmeter per liggebås eller byggeår. Dette kan 

bety at om man ellers sammenligner like bygg, bygd på samme tid, er de geografiske 

forskjellene på byggekostnader mindre.  
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5.4 Oppfølgingsundersøkelse – byggekostnader 

Respondentene i spørreundersøkelsen ble også spurt om de kunne tenke seg å bidra med mer 

informasjon om deres byggeprosjekt. I forbindelse med oppfølgingsundersøkelsen ble det 

spurt nærmere om sammensetningen av kostnadene i byggeprosjektet. Vi fikk inn 593 gyldige 

svar i denne undersøkelsen, hvorav 472 melkeprodusenter og 121 kjøttprodusenter. Det er 

viktig å poengtere at dette er et utvalg av produsenter som har bygd nye fjøs i hovedsak de 

siste 10 årene. Dette betyr at denne gruppen ikke er representative for melke- og 

kjøttprodusenter som sådan, men at de trolig er et godt uttrykk for de som har valgt å bygge 

de siste 10 årene. Denne gruppen kan også være en pekepinn på hvordan det vil se ut de 

nærmeste årene.  

 Fjøsene i denne delundersøkelsen skiller seg noe fra hovedundersøkelsen, blant annet ved 

at kvadratmeter per liggebås er noe mindre, noe som isolert sett gjør prosjektene noe 

rimeligere.  Her er det ikke mulig å se spesifikt på Hordaland på grunn av få respondenter, 

men det er mulig å si noe generelt om landet. 

 

Tabell 5.4 Kostnader til de forskjellige delene av byggeprosessen for nybygg. 

Gjennomsnittlige kostnader per liggebås i faste 2014-kroner 

(Byggekostnadsundersøkelse, 2016) 
  Melkeproduksjon eller 

kombinert produksjon 

(n=153)

Kjøttproduksjon 

(n=36) 

Gjennomsnitt per liggebås i faste 2014-kroner 

Graving/grunnarbeid 6 400  6 900  

Fundament / gulv 16 700  8 400  

Bærekonstruksjon/innvendig tak og 

vegger 

25 100  17 300  

Elektrisk - el. installasjon 4 200  2 700  

Vann - vannforsyning  2 200  1 100  

Fôrlager 7 400  1 300  

Fôringsanlegg 4 900  2 200  

Gjødsellager 8 200  5 400  

Utgjødslingsanlegg 2 500  2 200  

Brannvarsling 900 800  

Annen innredning 16 700  4 900  

 

 

Tabell 5.4 viser en oversikt over sammensetningen av kostnadene til de forskjellige delene av 

byggeprosessen for nybygg. En ser at de største kostnadene er knyttet til 

bærekonstruksjon/innvendig tak og vegger, fundament/gulv, samt annen innredning. 
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 Det er viktig å påpeke at dette er gjennomsnittskostnader og at variasjonen er stor. Dette 

gjelder spesielt mindre bygg, mens større prosjekter tenderer mot gjennomsnitt.  

 Generelt ser det ut til at høyere antall liggebåser drar kostnadene per liggebås nedover. 

Melkerobot ser ut til å trekke arealbehovet noe ned, men trekker den samlede prisen opp. Det 

samme gjelder mekanisering av fôring, som blande- og utfôringsroboter, kalveautomat og 

kraftfôrautomat. Et fjøs med alle disse formene for mekanisering ser ut til å være mer enn 50 

prosent dyrere enn fjøs uten slik mekanisering. Et viktig poeng i denne sammenheng er at 

større fjøs kanskje er avhengig av slik mekanisering for å spare arbeid for gårdbrukeren. 

Annen mekanisering ser derimot ut til å trekke den samlede prisen ned. Eksempler 

respondentene trekker fram, er båndutlegging av fôr, minilaster og rundballekutter.  

 

Tabell 5.5 Kostnader til de forskjellige delene av byggeprosessen for ombygging. 

Gjennomsnittlige kostnader per liggebås i faste 2014-kroner 

(Byggekostnadsundersøkelse, 2016) 

  Melkeproduksjon eller 

kombinert produksjon 

(n=70)

Kjøttproduksjon 

(n=22)

Gjennomsnitt per liggebås i faste 2014-kroner 

Erstatte / oppgradere gulv   13 200 13 700 

Bærekonstruksjon/innvendig tak og 

vegger  

 13 800 13 500 

Elektrisk - el. installasjon   4 300  2 700 

Vann - vannforsyning   1 600  1 300 

Fôrlager   4 400  8 200 

Fôringsanlegg   5 200  9 300 

Gjødsellager   11 600 16 500 

Utgjødslingsanlegg   2 100  1 700 

Brannvarsling   1 200  1 200 

Annen innredning   11 600  5 200 

Det er forbundet større usikkerhet med tallene i kursiv, da det er få respondenter bak disse 

tallene (n<10).  

 

Tabell 5.5 viser en oversikt over kostnadene til de forskjellige delene i byggeprosessen ved 

ombygging av gammelt fjøs. Også her er det viktig å påpeke at det er snakk om 

gjennomsnittskostnader, og innenfor datasettet finnes det eksempler på bygg som har mer enn 

doble kostnader per liggebås.  

 Det er også av stor betydning hva det bygges om til. Ombygging til andre funksjoner enn 

løsdriftsfjøs for melkeproduksjon er vesentlig rimeligere enn å bygge om til løsdrift med 

melk. Likevel har få svart konkret om byggekostnadene til annen bruk, med unntak av 

ombygging til ungdyr-/oksehold. Selv om dataene er mer begrenset for ombygginger, ser det 
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ut til at mekanisering av ombygde fjøs er betydelig dyrere enn i nye fjøs, hvor mekanisert 

utfôring ser ut til å være 3–4 ganger dyrere enn i nye fjøs.   

 

Figur 5.6 viser de gjennomsnittlige kostnadene per liggebås i nybygg for melkekyr og 

ammekyr fordelt på bruk av ulik størrelse, basert på oppfølgingsundersøkelsen. Her ser man 

forskjellen på byggekostnadene for bruk av ulik størrelse. Generelt ser man at det er dyrere å 

bygge for mindre besetninger, med unntak av bruk med 1–16 kyr. Kostnadene per liggebås 

går ned fra 155 000 per plass til 97 000 kroner for de med mellom 26 og 50 kyr, og synker 

videre til 75 000 kroner for de med over 51 kyr. For ammekyr er kostnaden generelt lavere 

per liggebås enn for melkeku, men samme mønsteret gjelder. Dette kan gjøre det utfordrende 

for mindre bruk å legge om. 

 Det er viktig å nevne at det er få respondenter i kategorien 1–16 melkekyr og 17–25 

melkekyr (<5), og relativt få respondenter med ammeku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5.6 Gjennomsnittlige kostnader per liggebås i nybygg 
for melkekyr og ammekyr for hele landet fordelt 
fordelt på bruk av ulik størrelse 
(Byggekostnadsundersøkelse, 2016). 
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https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp 

SSB (2016). Tabell 03791: Husdyr per 1. januar, etter husdyrslag (F). SSB. Hentet 30.05.16 
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frahttps://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWe
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slakt (tonn) (F). Hentet 15.06.16 fra 
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slakt&CMSSubjectArea=jord-skog-jakt-og-fiskeri&checked=true 
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03.03.16 fra https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 – Inndeling distrikt Hordaland 

Nordhordland Voss Midthordland Hardanger Sunnhordland

Austrheim  Voss Askøy  Eidfjord  Bømlo 

Fedje  Austevoll  Granvin  Etne  

Lindås   Bergen  Jondal  Fitjar  

Meland   Fjell  Kvam  Kvinnherad  

Modalen   Fusa  Odda  Stord  

Osterøy   Os  Ullensvang  Sveio 

Radøy   Samnanger Ulvik  Tysnes  

Vaksdal  Sund   

Masfjorden     

Øygarden      

 

 

Vedlegg 2 – Norsk storfeproduksjon og importert storfekjøtt 2001 til 2015 

(AgriAnalyse/Landbruksdirektoratet/SSB- utenrikshandelen/BFJ) 

År Norsk 

storfeproduksjon 

Importert storfekjøtt 

(HS:02.01 og 02) 

Importandel av 

forbruket 

2001 85 788 4 956 5 % 

2002 81 596 5 156 6 % 

2003 90 991 7 853 8 % 

2004 86 541 7 243 8 % 

2005 87 372 5 364 6 % 

2006 87 629 4 938 5 % 

2007 84 674 9 432 10 % 

2008 86 436 10 695 11 % 

2009 84 784 7 451 8 % 

2010 83 507 5 354 6 % 

2011 81 637 10 326 11 % 

2012 77 982 17 656 18 % 

2013 83 700 13 921 14 % 

2014 78 732 11 528 13 % 

2015 79 500 22 359 22 % 
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Vedlegg 3 – Spørreundersøkelse 

 

 
 

Løsdriftskravet 2024 

Denne spørreundersøkelsen går ut til medlemmer i TINE SA og leverandører av storfekjøtt, og 

omhandler løsdriftskravet. I 2003 besluttet Stortinget at nye fjøs skulle oppføres som løsdriftsfjøs, og 

at alle eksisterende fjøs skulle være bygd om innen 2024. En del driftsenheter kvalifiserer også til 

utsettelse til 2034. Denne spørreundersøkelsen er en del av et større prosjekt som er finansiert av 

forskningsmidler over jordbruksavtalen, Innovasjon Norge , Tine SA og Nortura SA. Prosjektet søker å 

belyse status for ombygging til løsdrift, og hvordan det er rimelig å forvente at situasjonen er når 

løsdriftskravet gjøres gjeldende i 2024. Undersøkelsen vil ta 3–10 minutter avhengig av hvordan man 

svarer. Det er meningen at man skal kunne gjennomføre undersøkelsen uten at man slår opp "riktig 

svar," så om du ikke husker eksakt er beste anslag godt nok. AgriAnalyse garanterer for 

respondentenes anonymitet. Om du har spørsmål om undersøkelsen, send e‐post til 

ef@agrianalyse.no 

 

 

1) Hvilken produksjonsform stemmer best for ditt storfehold? 

o spesialisert melkeproduksjon 

o kombinert melk‐ og storfekjøttproduksjon 

o ammeku‐ og/eller fôringskalvproduksjon 

 

2) Hva er status for din gårdsdrift mht. omlegging til løsdrift? 

o Driften er allerede organisert som løsdrift 

o Driften skal legges om til løsdrift (eventuelt bli med i en 

o samdrift) 

o Driften skal ikke legge om til løsdrift 

o Vet ikke 

 

3) Hvilket år planlegger du at omleggingen til løsdrift skal være ferdig (ex. 2017)? 

 

4) Kvalifiserer du til utsatt frist (til 2034?) 

o Ja 

o Nei 

o Vet ikke 
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5) Jeg regner med at storfeholdet legges ned i ..... (ex. 2019) 

o Vet ikke 

o Anslå år: 

 

6) Hvilke av disse tiltakene ble gjort i forbindelse med omlegging til løsdrift? (Flersvar) 

 Nybygg 

 Ombygg 

 Påbygg 

 

7) Hvilke av disse tiltakene skal gjøres i forbindelse med omlegging til løsdrift? (Flersvar) 

 Nybygg 

 Ombyg 

 Påbygg 

 

8) Kan du gi et kostnadsoverslag på ditt prosjekt (kun tall, i kroner)? 

 

9) Hvor mye var/er familiens egeninnsats verdsatt til i forbindelse med byggearbeidet? (kun tall, 

i kroner)? 

 

10) Innhentet du/vil du innhente flere anbud i forbindelse med byggearbeidet? 

o Ja 

o Nei 

o Vet ikke 

 

11) Mottok du/skal du søke investeringsstøtte fra Innovasjon Norge? 

o Ja 

o Nei 

o Vet ikke 

 

12) Hvordan håndterte du/skal du håndtere endring i besetningsstørrelse? (Flersvar) 

 Jeg tar/tok besetningsøkningen ved naturlig tilvekst i egen besetning. 

 Jeg tar/tok besetningsøkningen ved å kjøpe livdyr 

 Jeg byttet/skal bytte oksekalver mot kvigekalver i 2–3 år før ombygd/nybygd fjøs ble/blir satt 

i drift 

 Jeg skal /skulle ikke endre besetningsstørrelse 

 Vet ikke 

 

13) Driver du oppforing av oksekalv? (Før eventuelt opp hvor mange måneder du pleier å holde 

oksekalvene før slakt) 

o Nei, jeg selger kalven så snart som mulig 

o Ja, jeg holder kalven i (kun tall, antall måneder): 



 

 55 

 

14) Har du melkerobot (AMS)? 

o Ja 

o Nei 

 

15) Ble det laget/skal det lages nytt gulv i det gamle husdyrbygget, som del av omleggingen? 

o Ja 

o Nei 

 

16) Ble det bygget/ skal det bygges nytt anlegg for håndtering og lagring av gjødsel? 

o Ja 

o Nei 

 

17) Hva skal/ble det gamle husdyrbygget brukes/brukt til? 

o Løsdriftsfjøs 

o Oppstalling av ungdyr 

o Lager 

o Garasje 

o Annet:  

 

18) Skal du installere melkerobot (AMS)? 

o Ja 

o Nei 

o Vet ikke 

 

19) Bruker du, eller planlegger du å bruke, fast innleid arbeidskraft/røkter? 

o Ja 

o Nei 

 

20) Er/blir fjøset tilrettelagt for melkerobot? 

o Ja 

o Nei 

 

21) Hvor stort er/blir løsdriftsfjøset (kun tall, i m2)? 

 

22) Hvor mange liggebåser har du/har du planlagt i løsdriften? 

 

23) Hvor mange kyr har gården plass til etter omleggingen til løsdrift? 

 

24) Hvor mange ungdyr (kviger og ungokser) har gården plass til etter omleggingen til løsdrift? 

 

25) Hvor mange kalver har gården plass til etter omleggingen til løsdrift? 
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I følge § 10 i Forskrift om hold av storfe, skal storfe sikres mulighet for fri 

bevegelse og mosjon på beite i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret. Angi 0 

uker om alternativet ikke er relevant. 

 

26) Anslå hvor mange uker kyrne går på utmarksbeite hvert år (i hele uker) 

27) Anslå hvor mange uker kyrne går på innmarksbeite hvert år (i hele uker) 

28) Anslå hvor mange uker kyrne går på støl eller sæter (i hele uker) 

29) Anslå hvor mange uker kyrne går i luftegård hvert år (i hele uker) 

 

30) Hvilke konsekvenser hadde omlegging til løsdrift for beitebruk i ditt storfehold? (Flersvar) 

  Mer  Som før  Mindre  Vet ikke 

Utmarksbeite         

Innmarksbeite         

Luftegård         

 

 

31) Hvilke konsekvenser vil omlegging til løsdrift ha for beitebruk i ditt storfehold? (Flersvar) 

  Mer  Som før  Mindre  Vet ikke 

Utmarksbeite         

Innmarksbeite         

Luftegård         

 

 

32) Hvilke av de følgende påstandene stemmer for din situasjon? (Flere svar mulig) 

 Jeg skal drive gården fram til jeg går av med pensjon 

 Jeg skal drive gården fram til løsdriftskravet trer i kraft 2024 (2034), men ikke lenger. 

 Generasjonsskifte er avklart 

 Barn eller barnebarn vil ta over driften 

 Jeg regner med at gårdet blir drevet etter at jeg gir meg 

 Storfeholdet vil bli avviklet som følge av løsdriftskravet 

 Gården er for liten til at det er mulig å satse videre 

 Jeg regner med at det blir tilgang på nok leiejord i nærheten av gården 

 Jeg bruker leiejord i dag 

 Jeg må bli større for å kunne drive videre 

 Jeg jobber utenfor gården for å spe på inntektene 

 Jeg er fornøyd med fjøset på gården 

 Jeg driver økologisk produksjon 

 Jeg har konkrete planer om å legge om til økologisk produksjon innen 2024 

 

Et årsverk i jordbruket er 1750 timer 

33) Anslå hvor mange timer det samlet ble jobbet på gården i 2015? (Inkludert ektefelle, kårfolk 

og innleid arbeidskraft) 
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  Et årsverk i jordbruket er 1750 timer 

34) Anslå hvor mange timer du jobbet på gården i 2015? 

 

35) Hvor mye jobbet du utenfor gården i 2015 (anslå prosent stilling, ex. 40 prosent)? 

 

36) Hvor mye jobbet ektefelle/samboer utenfor gården i 2015 (anslå prosent stilling, ex. 40 

prosent)? 

o Ikke relevant/ikke gift/samboer 

o Prosent stilling: 

 

37) Hvor mange melkekyr regner du med at det er på ditt gårdsbruk i 2024? 

 

38) Hvor mange ammekyr regner du med at det er på ditt gårdsbruk i 2024? 

 

39) Hva er renta du i dag betaler på hoveddelen av din langsiktige gjeld i finans‐ og 

bankinstitusjoner (i prosent, n, nn)? 

 

40) Hvor mye gjeld har du i finans‐ og bankinstitusjoner? (cirka, i kroner)? 

 

41) Hvilke forventninger har du til litersprisen på melk i 2024? (se bort fra generell prisstigning) 

o Jeg renger med at den vil øke med 50 % 

o Jeg regner med at den vil øke med 10 % 

o Jeg regner med at den vil forbli omtrent det samme 

o Jeg regner med at den vil synke med 10 % 

o Jeg regner med at den vil synke med 50 % 

 

42) Hvilke forventninger har du til kiloprisen på storfekjøtt i 2024? (se bort fra generell 

prisstigning) 

o Jeg renger med at den vil øke med 50 % 

o Jeg regner med at den vil øke med 10 % 

o Jeg regner med at den vil forbli omtrent det samme 

o Jeg regner med at den vil synke med 10 % 

o Jeg regner med at den vil synke med 50 % 

 

43) Hvilke forventninger har du til budsjettstøtten du mottar i 2024? (se bort fra generell 

prisstigning) 

o Jeg renger med at den vil øke med 50 % 

o Jeg regner med at den vil øke med 10 % 

o Jeg regner med at den vil forbli omtrent det samme 

o Jeg regner med at den vil synke med 10 % 

o Jeg regner med at den vil synke med 50 % 
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44) Hvilke planer har du for produksjonsomfanget av melk fram til 2024? 

o Jeg skal øke produksjonsomfanget av melk 

o Jeg skal produsere omtrent like mye som i dag 

o Jeg skal redusere eller avvikle produksjonen 

 

45) Kan du anslå omtrent hvor mye melk du har tenkt til a produsere i 2024 (kun tall, i liter)? 

 

46) Har du et mål for melkeytelse per årsku i 2024 (kun tall, i liter)? 

 

47) Hvilke forventninger har du til tilgang på melkekvote? 

o Det vil gå greit a skaffe større melkekvote 

o Det er dårlig tilgang på melkekvoter i mitt område 

o Vet ikke/Ikke relevant 

 

48) Hvor mye regner du med å måtte betale for nye melkekvoter i dag (ex. 7,50)? 

 

49) Hvor mye regner du med å måtte betale for nye melkekvoter i 2024 (ex. 7,50)? 

 

50) Hvilke planer har du for produksjonsomfanget av storfekjøtt fram mot 2024? 

o Jeg skal øke produksjonsomfanget av storfekjøtt 

o Jeg skal produsere omtrent like mye som i dag 

o Jeg skal redusere eller avvikle produksjonen 

o Vet ikke 

 

51) Deltar du i samdrift? 

o Ja, jeg er aktiv part i samdrift 

o Ja, jeg er passiv part i samdrift 

o Jeg planlegger å bli med i en samdrift 

o Nei 

 

52) Deltar du i Tine Effektivitetsanalyse/Mjølkonomi? 

o Ja 

o Nei 

 

53) Hva er byggeåret for hovedhusdyrbygget (storfe)? (Eller årstall for siste omfattende 

modernisering, bruk bare tall i svaret, ex. 1972) 

 

54) Hvilket ar tok du over driften av garden? (bruk bare tall i svaret, ex.1972) 

 

55) Har du hovedansvaret for driften ved garden? 

o Ja 

o Nei 
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56) Er du mann eller kvinne? 

o Mann 

o Kvinne 

 

57) Hvilket år ble du født? (bruk bare tall i svaret, ex.1972) 

 

58) Hvilke fylke bor du i? 

o Velg alternativ:  

 

59) Hva er din høyeste fullførte utdanning? 

o Grunnskole 

o Videregående skole 

o Høyskole eller universitet (Inntil 4 år) 

o Høyskole eller universitet (4 år eller mer) 

o Annet 

 

60) Kan vi ta kontakt med deg for nærmere spørsmål om ditt byggeprosjekt? 

o Ja 

o Nei 

 

61) Kan du oppgi ditt organisasjonsnummer? 

o Nei 

o Orgnr:  

 

62) Hvor stort fulldyrket areal søker du om tilskudd til på gården (kun tall, i daa)? 

 

63) Hvor stort grovfôrareal disponerer du (kun tall, i daa)? 

 

64) Hvor mange ammekyr søkte du om tilskudd for i 2015 (kun tall)? 

 

65) Hvor mange øvrige storfe søkte du om tilskudd for i 2015 (kun tall)? 

 

66) Har du en kommentar til undersøkelsen eller kravet om omlegging til løsdrift? 
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Vedlegg 4 – Aktive støler i Hordaland 2011 – 2012 (Jensen og Gald, 2012). 
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