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Litt om AgriAnalyse
AgriAnalyse er en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål
knyttet til landbruk og politikk. AgriAnalyse arbeider med nasjonale, internasjonale og
organisasjonsinterne problemstillinger innenfor våre prioriterte satsingsområder. Ansatte i
AgriAnalyse har tverrfaglig bakgrunn med kompetanse fra flere ulike samfunnsvitenskapelige
og landbruksfaglige tradisjoner. Se www.agrianalyse.no for mer informasjon.

Forord
Denne rapporten tar for seg koblingen mellom produksjon av storfekjøtt og kumjølk i Sverige,
og sammenlikner denne med den norske situasjonen. Vi tror Norge kan få nyttig informasjon
ved å trekke på relevante lands erfaringer med ulike politiske løsninger innenfor
landbrukspolitikken. Ikke minst gjelder dette innenfor storfeproduksjon der kombinert melkog kjøttproduksjon har vært og er viktig for å få tilstrekkelig produksjon av både kjøtt og
melk.
Med dagens utvikling i melkeproduksjonen og avdråttsnivået får man et lavere antall
mordyr og færre kalver, og dermed synkende storfekjøttproduksjon. Den svenske erfaringen
viser f.eks. at økt spesialisert kjøttproduksjon alene ikke har løst problemet med fallende
mordyr.
Vi finner at utviklingstrendene er svært like i de to landene, men at Norge ligger etter
Sverige og har større politisk handlingsrom til å iverksette tiltak i tråd med de politiske
målsetningene om økt produksjon på nasjonale ressurser. Vi håper rapporten kan bidra til
debatt om temaene de løpende valg norsk landbruk står ovenfor.
Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Geno, Nortura og TINE. Fra oppdragsgiverne har
Sverre Bjørnstad, Lars Skramstad, Anne Guro Larsgard, Harald Volden og Jakob Simonhjell
bidratt med gode innspill. I tillegg takker vi de følgende for grunnlagsmateriale og faglig
bistand: Ingvild Steen Nøding og Hanne Hennig Havdal i Opplysningskontoret for melk,
Laila Aass ved UMB/IHA, og ikke minst Frida Thorstensson, Johanna Dahlström og Kjell
Wejdemar ved det svenske Jordbruksverket. Dag Gundersen har som vanlig stått for
korrektur.

Oslo, juli 2013
Chr. Anton Smedshaug
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Sammendrag
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barken og veden? Rapport 5-2013. AgriAnalyse: Oslo.

I dag står Norge overfor en rekke avveininger om hvordan produksjonen av mjølk og kjøtt
skal organiseres og videreutvikles. For å få bedre grunnlag for å gjøre disse avveiningene kan
effektene av ulike valg belyses gjennom en sammenlikning av utviklingstrender mellom
Norge og Sverige.
I begge land har en kombinert produksjon av mjølk og kjøtt basert på grovfôrressurser
historisk vært viktig, blant annet fordi det har gitt effektiv ressursutnyttelse og god økonomi.
Spørsmålet drøftingen i denne rapporten reiser er om vi nå har havnet i en situasjon hvor den
enkelte bondes økonomiske tilpasning til rammevilkårene for sin produksjon, gjør at balansen
i denne kombinertproduksjonen forrykkes. Dette har så langt vi kan se skjedd i Sverige, der
sterk konkurranse på hjemmemarkedet presser avsetningsmulighetene for svensk mjølk, og
den følgende effektiviseringa og spesialiseringa i mjølkeleddet presser en like
konkurranseutsatt kjøttproduksjon. Utviklinga i Norge er ikke ulik, men vi har større
skjerming mot konkurranse og et større handlingsrom for politiske grep.

Trender i sammenlikning
Sverige har siden 2004 sett et fall i produksjonen av mjølk, etter å ha ligget rett under EUkvoten på 3,3 millioner tonn fra EU-medlemskapet ble inngått i 1995. I dag er produksjonen
2,9 millioner tonn. Sentral her er at forbruket av søtmelk faller, mens forbruket av ost og
syrnede produkter øker. Siden ca. år 2000 har dekningen av de nasjonale markedene for ost
og syrnede produkter falt. Vi ser veldig liknende trender i Norge, men her har
osteproduksjonen i større grad greid å holde tritt med forbruket.
Tabell 1.1

Endring i produksjon og engrosforbruk av noen meieriprodukter fra 1990 til
2011, samt selvforsyning i 1990 og 20111

Svensk produksjon
Svensk forbruk Markedsbalanse/Selvforsyning
Endring 1990-2011 Endring 1990-2011
1990
2011
-21 %
-23 %
100 %
102 %
Konsummjølk
-11 %
25 %
82 %
59 %
Ost
-65 %
22 %
242 %
70 %
Smør
9%
38 %
103 %
82 %
Syrna produkter

1

Se figur 2.6 for full illustrasjon av trender (Jordbruksverket, 2011a, 2013a, 2013b).
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Både Norge og Sverige har sett en strukturendring i retning av færre og større bruk, med en
reduksjon på 26 % fra 1990 til 2010 i Sverige, og en dobbelt så høy (53 %) reduksjon i Norge
i samme periode. Nedgangen i antallet gårdsbruk med storfe og mjølkekyr ligger over denne
trenden både i Sverige og Norge. Med 81 % reduksjon i antallet svenske mjølkebruk fra 1990
til 2012, er trenden mot færre mjølkebruk sterkere i Sverige enn i Norge (65 %, samme
periode).
Tabell 1.2

Antallet registrerte jordbruksbedrifter i ulike grupper, Norge og Sverige, 1990
og 20122

Totalt, Norge
Totalt, Sverige
Gårdsbruk med storfe, Norge
Gårdsbruk med storfe, Sverige
Mjølkebruk, Norge
Mjølkebruk, Sverige
Bruk med ammeku, Norge
Bruk med ammeku, Sverige

1990
95 600
96 560
36 067
47 292
27 817
25 921
1 841
10 883

2012 % endring
44 673
–53 %
71 091
–26 %
15 328
–58 %
19 561
–59 %
9 831
–65 %
4 968
–81 %
4 920
167 %
11 375
5%

Økningen i gjennomsnittsstørrelser har vært særlig sterk i de svenske mjølkebrukene, hvor
gjennomsnittsbruket har gått fra 22 mjølkekyr i 1990, til 70 mjølkekyr i 2012. Tilsvarende tall
for utvikling i Norge er fra 12 mjølkekyr i 1990 til 24 mjølkekyr i 2012. Utviklingen i
gjennomsnittlig størrelse på ammekubesetningene har derimot vært svært lik, fra 7 ammekyr
per besetning i 1990 til 17 ammekyr per besetning i 2012 i Sverige, og fra 5 ammekyr til 14
ammekyr i en gjennomsnittlig norsk besetning.
Også mjølkeavdråtten per årsku har økt stort i begge land. Ei gjennomsnittsku i Norge
produserte 6 363 liter mjølk i 1990, og 7 132 i 2011. Ei gjennomsnittsku i Sverige produserte
derimot 7 067 liter allerede i 1990, og hadde i 2011 en produksjon på i snitt 9 210 liter per
årsku.
Reduksjonen i antallet mjølkekyr har gitt fall i kjøttproduksjonen siden 2000 i Sverige og
2008 i Norge, gjennom færre kyr til slakt og gjennom færre kalver. En trend som har
motvirket dette, er en økning i antallet ammekyr. Siden 1991 har Sverige hatt flere bedrifter
med andre storfe enn mjølkekyr (deriblant ammekyr), enn bedrifter med mjølkekyr. Sagt på
en annen måte, den spesialiserte kjøttproduksjonen har steget. En tilsvarende økning i Norge
har til nå uteblitt, men veksten har også her vært stor de siste åra.
Siden 2000 har Sverige likevel sett et fall i produksjonen av storfekjøtt. På grunn av en
kraftig økning i forbruket per person (fra 18 kilo per person i 1980 til 26 kilo per person i
20113) har egendekningen av det svenske markedet falt de siste 20 år. I 2011 ble det innført

2
3

Se fotnote 10 og 11 for kilder og definisjoner. Tall for totale gårdsbruk i Sverige 2012 er tall fra 2010
Forbruk målt som engrosforbruk, inkl. bein.
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og importert4 110 900 tonn storfekjøtt til Sverige. Befolkningsøkning og fall i produksjonen
bidrar i tillegg, slik at dekning av eget marked i 2011 lå på 55 %. Til sammenlikning drives
nedgangen i markedsdekning i Norge (i 2011 på 87 %) hovedsakelig av fall i produksjonen.
Figur 1.1

Slaktet vekt og totalforbruk av storfe- og kalvekjøtt (venstre akse),
selvforsyningsgrad (høyre akse), 1980-2011 (1000 tonn)5
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Drivere og lærdommer
Den langsiktigte trenden i de politiske rammevilkårene i Sverige har vært at prisreguleringen
har blitt løftet, intervensjonspriser senket og CAP-støtten har gått fra produksjonsavhengig til
produksjonsuavhengig. I tillegg har mye av beslutningsmyndigheten for landbrukspolitikken
flyttet fra Stockholm til Brüssel. Økonomien har altså i noe større grad blitt overlatt til
markedet.
På markedet, og dette gjelder både i Norge og Sverige, ser vi en langsiktig trend til
synkende forbruk av søtmjølk. Siden dette er den største avsetningskanalen i begge land,
betyr dette at hvis avsetningsnivået skal opprettholdes, må avsetningen skje i andre kanaler
4

Sverige er som EU-medlem en del av det indre markedet, som kjennetegnes av tollvern mot land utenfor og fri
flyt av varer mellom EU-statene. For å skille mellom intra-EU-handel og handel med land utenfor EU bruker vi
der det er nødvendig innførsel om handel innad i EU og import om handel med land utenfor EU.
5
Totalforbruk er total tilgang på råvarer av storfe- og kalvekjøtt for menneskelig forbruk, og inkluderer
husholdningers forbruk, samt næringsmiddelindustriens forbruk av råvarer i foredlingsprosessen. Importerte
råvarer og beregninger av råvareinnhold i importerte ferdigvarer inkluderes, mens eksporterte råvarer og
råvareinnhold i ferdigvarer trekkes fra. Vekten inkluderer bein (Jordbruksverket, 2011a, 2013a; Nortura, 2012,
2013).
Selvforsyningsgrad er beregnet som andel produksjon av totalforbruk. Høyere enn 100 % indikerer
overskuddsproduksjon i forhold til det nasjonale markedet.
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som ost eller yoghurt. På disse markedene er konkurransen høy, og da særlig i Sverige som er
medlem av det indre markedet. Stigninger i kostnadene og synkende avregningspris på mjølk
må dermed ha gitt svenske mjølkebønder dårligere økonomi.
De skjerpede konkurranseforholdene har over tid blitt møtt med effektivisering, vekst i
gjennomsnittsbesetninger og høyere fokus på avdråttsøkninger. De gjenværende produsentene
klarte lenge å produsere en høy mengde mjølk, og lå også tett opp til det nasjonale kvotetaket
gitt av CAP. Siden midten av 2000-tallet har imidlertid den totale produksjonen falt, samtidig
som bruksnedgangen ikke har avtatt. Dette kan skyldes økte problemer med avsetning i det
nasjonale markedet, spesielt på ost og syrnede produkter, hvor svenske produsenter av ulike
årsaker ikke kan konkurrere mot kostnadsnivået hos andre produsenter i EU.
Likevel har tradisjonelt nedgangen i antallet kyr i Sverige latt seg forklare av at den økte
avdråtten i de gjenværende mjølkekubesetningene har gjort det mulig å produsere en
tilstrekkelig mengde mjølk (gitt rammevilkårene for produksjonstaket gitt av forbruk eller
kvoter) med det gjenværende antallet kyr. Tilsvarende for Norge ligger en økning i avdråtten
og en nedgang i bestilling av kumjølk bak utviklingen i antallet mjølkekyr de siste årene.
Denne nedgangen i antallet kyr påvirker så kjøttproduksjonen. Sammenlikningen viser at
Norge i dag ser, og Sverige over lengre tid har sett, fall i kjøttproduksjonen. Særlig det
svenske markedet har vært utfordret av en kombinasjon av fall i produksjonen og at importen
har tatt all veksten. Her tyder studier på at mens det svenske kjøttet har høyere
produksjonskostnader, har det ikke vært mulig å ta ut merverdi for miljøvennlig produksjon
og høy dyrevelferd i salg til næringsmiddelindustrien, restaurant og storkjøkken, områdene
hvor veksten har vært størst.
I begge land har spesialisert kjøttproduksjon, i hovedsak ammekubesetninger, vokst seg
større og bidratt med mer kjøtt. Trenden har pågått lenger i Sverige, og en kan ikke overse at
arealgrunnlaget i Sverige tillater mer dyrking av grovfôr, slik at ammekyr kan sees som
«Sveriges sau». Hverken i Sverige eller Norge har dette vært tilstrekkelig til å hindre en
nedgang i produksjonen totalt.
Samlet sett gjør dette at vi trekker følgende lærdommer:






4

Gitt at avsetningsnivået skal opprettholdes, vil fallet i forbruket av drikkemjølk kunne
gi avsetningsproblemer, hvis en større del av produksjonen må finne avsetning på
markeder for foredlede produkter som ost. Her har Norge mer beskyttelse enn Sverige,
men det er grunn til å være oppmerksom på utfordringer mot tollvernet. Et effektivt
tollvern på primærprodukter er svært viktig for kjøtt- og mjølkebransjens mulighet til
å gjenspeile kostnader (og ta ut fortjeneste) i priser.
Å erstatte fall i antallet mjølkekyr med spesialisert kjøttproduksjon med en ekstensiv
form har vist seg å være krevende i det svenske tilfellet. Det skal en stor vekst i
antallet ammekyr til for å erstatte et fall i mjølkeproduksjonen.
Avdråttsøkningen kan være positiv for den enkelte bonde som ønsker å øke
mjølkeproduksjonen. Men gitt de vedtatte målsettingene om økt storfekjøttproduksjon
og betenkningene om mulighetene for å få en tilstrekkelig stor spesialisert
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kjøttproduksjon, skaper den problemer, så lenge mjølkekyr utgjør den største delen av
kjøttproduksjonen, og etterspørselen etter mjølk ikke øker.
Det svenske eksempelet gir inntrykk av at økt spesialisering vil gi problemer med å få
nok kjøtt i framtida, med mindre en foretar omlegginger for å bygge opp under en slik
politikk. Det kan være verdt å undersøke hvorvidt økonomien i spesialisert
kjøttproduksjon kan bli god nok til at produksjonen vil kunne bli så stor som de
politiske målsettingene legger til grunn, gitt de politiske ønskene om hvordan
produksjonen skal se ut.
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1 Innledning

En av de mest betydningsfulle delene av landbruket i de klimatisk like landene Norge og
Sverige har vært storfehold. I dag ser vi konturene av flere utfordringer både i Sverige og
Norge6. En sammenlikning mellom disse to landene er interessant for å få fram likheter og
forskjeller mellom de to landene, og for å undersøke hva svenskene har gjort og hvilke
effekter deres politiske valg har hatt. Målet er å få fram kunnskap som kan anvendes i en
norsk kontekst. I hovedtrekk vil rapporten:
 Beskrive utviklingen over tid i svensk og norsk primærproduksjon av mjølk og
storfekjøtt.
 Sammenlikne utviklingen i Sverige med utviklingen i Norge, og trekke noen
lærdommer for norsk politikk.
 Skissere noen forklaringer på denne utviklinga i Norge og Sverige, med hovedvekt på
økonomi og rammebetingelser i svensk politikk og Den felles landbrukspolitikken i
EU (CAP).

1.1 Noen definisjoner og teoretiske betraktninger
Noe generelt kan vi si at det er fire dimensjoner som må beskrives for å få et overordna bilde
av situasjonen i storfeproduksjonen: 1) trender i struktur (konsentrasjon/spredning), 2) grad av
spesialisering/diversifisering i produksjonen, 3) fôrgrunnlag, og 4) produksjonsvolum og
markedsdekning. Disse påvirker hverandre.
Spørsmålet om hva Norge kan lære av de svenske erfaringene impliserer at vi ønsker å
identifisere beslutninger som fører til ønskelige og uønskede trender. Hva som er ønskelig å
oppnå, er et dypt politisk spørsmål. Som retningsgivende for drøftinga vår legger vi til grunn
regjeringens vedtatte landbrukspolitikk, med målsettinger om opprettholdt selvforsyningsgrad
i tråd med befolkningsvekst, landbruk i hele landet, og en lik inntektsutvikling i næringa som
i resten av samfunnet7.

6

En indikasjon på hvor relevante disse problemstillingene er, er det faktum at det både i Sverige og Norge i
nyere tid har blitt gjennomført utredninger av storfekjøttproduksjonen, hvor målsetningen har vært å komme
med forslag til hvordan produksjonen kan økes nasjonalt. I Norge har det offentlig oppnevnte «Ekspertgruppa
for økt storfekjøttproduksjon» arbeidet. Rapporten ble levert våren 2013. I Sverige har «Tilväxt nötkött» arbeidet
med blant annet Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), og forprosjektet var ferdig 2012. Forprosjektet kom særlig
med forslag til forbedret FoU og bedre samarbeid mellom forskning, næring og myndigheter. Ekspertgruppa
hadde flere konkrete innspill, med særlig vekt på forbedret agronomi og endret innretning av tilskudd.
(Ekspertgruppen for økt storfekjøttproduksjon, 2013; Tillväxt Nötkött, 2012)
7
Det ville vært et dårlig utgangspunkt for sammenlikning hvis målsetningene i Sverige og Norge hadde vært
svært forskjellige. Som vi ser i kapittel 3.1 er målsetningene i CAP og norsk politikk ganske like. Målsetningene
er imidlertid også svært brede, og gjelder for hele EU-området. Hvordan målene prioriteres ved konflikter

6
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Å skulle sette opp lærdommer for norsk politikk impliserer videre at vi må ha kjennskap til
hvordan driverne bak trendene fungerer, og hvordan de kan kan påvirkes. Av viktige drivere
kan vi kort summere opp økonomiske forhold, politiske rammevilkår8, teknologiske forhold,
og kulturelle og sosiale forhold. Disse forholdene påvirker hverandre, og påvirkes også av
struktur, spesialisering og produksjonsvolum. En stilisert gjennomgang av begrenset omfang
må allikevel gjøre noen forenklinger, og vi velger å se på disse faktorene som i hovedsak
bakenforliggende i denne rapporten.
Sentralt i gjennomgangen av disse trendene setter vi en undersøkelse av hvordan
produksjonen av kjøtt og mjølk organiseres: Produseres dette spesialisert, med mjølkeforetak
som i hovedsak produserer mjølk og spesialiserte kjøttprodusenter som tar seg av
kjøttproduksjon, eller skjer dette i hovedsak i kombinerte besetninger?

Noen betraktninger om kombinertproduksjon og spesialisering
En definisjon av spesialisert og kombinert produksjon kan være at gårdene hvor det kun
produseres kjøtt er spesialiserte kjøttprodusenter, gårder som kun produserer mjølk er
spesialiserte mjølkeprodusenter, og gårder som har en kombinasjon av de to er
kombinertprodusenter. I praksis er dette et gradsspørsmål. Mjølkeprodusenter vil ha inntekter
fra salg av kyr, kalver og ungdyr til slakt eller til kjøttprodusenter. Jordbruksverket definerer
mjølkeprodusenter i et år som gårder med storfe som har levert mjølk i det året, og spesialisert
kjøttproduksjon som gårder med storfe som ikke har levert mjølk (Grönvall, 2013). Vi følger
denne definisjonen, og ser i tillegg på hvor viktig kjøttproduksjon er for mjølkeprodusentene
for å få et tilnærma anslag på grad av spesialisering9.
Et grunnleggende moment i denne drøftinga er mjølkeproduksjonen, og taket som er satt
for denne. I Norge angir den totale summen mjølkekvoter et øvre tak for hva
markedsregulator tror kan omsettes til den avtalte prisen. Men også land uten et kvotetak
(eller med et de facto irrelevant kvotetak, som Sverige) vil ha en øvre grense for hva det er
mulig å få avsetning på. I økonomisk teori sies det at dette bestemmes av forholdet mellom
mengden som produsentene er villig til å betale til en gitt pris, og hvor mye industrien ønsker
å kjøpte til en gitt pris. Poenget et at det over tid ligger en øvre grense for hvor mye mjølk
som kan produseres.
For gitte mengder avdrått per årsku, setter dette øvre taket en begrensning på hvor mange
mjølkekyr det er behov for, og hvor mange kalver som vil fødes. Flere dyr enn det er behov
for, vil bety overproduksjon, som vil straffes gjennom avgifter i kvotesystem, lavere priser
eller vansker med å få kontrakt på levering.

mellom målene for CAP, og ved konflikt med mål for andre samfunnsområder, er også viktig, men vanskelig å
slå fast på et overordna nivå. Dette gjelder også for Norge.
8
Dette nødvendiggjør at vi ser på den felles-europeiske jordbrukspolitikken (Common Agriculture Policy), og
hvordan Sverige har valgt å tilpasse seg innenfor denne.
9
En kan også helt klart snakke om ytterligere spesialisering inn mot enkelte deler av kjøttproduksjonen, som
oppkjøp og oppfôring av kalver. I praksis vil dette si at hver enkelt gård fokuserer på færre aktiviteter. I denne
rapporten er det særlig hvorvidt en produserer mjølk og/eller kjøtt, som undersøkes. En kunne dermed alternativt
ha snakket om kombinert produksjon vs. todelt produksjon.
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I land hvor mjølkeproduksjonen henger sammen med storfekjøttproduksjonen, som i
Norge og Sverige, setter begrensningen i mjølkeavsetningen også en begrensning på hvor
mye kjøtt det er mulig å få fra mjølkeproduserende kyr og kalvene deres.
Dette betyr igjen at kjøttproduksjonen i land med kombinertproduksjon vil påvirkes av
utviklinger i avdråttsnivået til mjølkedyrene. Økte avdråttsnivåer betyr behov for færre
mjølkekyr og færre kalver. I praksis ser dette kanskje heller ut som at etter hvert som
gårdsbruk slutter med mjølkeproduksjon, øker de gjenværende sin produksjon og skaffer seg
flere kyr, men færre enn det som har gått ut. I stedet økes produksjonen per ku. Poenget er at
synkende antall mjølkekyr betyr færre kalver, og mindre kjøtt til slakt.
Økte avdråttsnivåer kan være en konsekvens av et ønske om økt spesialisering i
produksjon av mjølk, med mindre prioritering av kjøttproduksjon. En slik spesialisering kan
tenkes å ha røtter i en individuell økonomisk avveining, hvor en produsent står overfor valget
mellom å produsere mer/mindre eller like mye mjølk og kjøtt. Økonomisk litteratur framhever
gjerne at det er en sammenheng mellom utvikling av større produksjonsenheter og større grad
av spesialisering. Dette er drevet av en økonomisk logikk, hvor større, mer spesialiserte
enheter (innenfor rammer gitt av teknologi, areal, kunnskap) antas å være mer produktive. For
mindre enheter kan det være mer rasjonelt med diversifisering, av hensyn til både kostnader
og risikospredning (Chavas, 2001).

Arbeidshypoteser






Sverige har sett en stor strukturendring i retning av færre og større bruk. Trenden har
vært særlig sterk innenfor mjølkeproduksjonen.
Sverige har sett en høyere grad av spesialisering av mjølke- og kjøttproduksjonen enn
Norge til dags dato.
Svensk produksjon har falt mer enn norsk produksjon.
Inntreden i det indre markedet har vært en viktig årsak til den svenske utviklingen.
Spesialiseringen har ikke klart å sikre produksjonen / heve lønnsomheten.

Metode og avgrensning
Rapporten baserer seg i gjennomgangen av trender i stor grad på behandling av aggregert
statistikk fra databaser hos Jordbruksverket, Svensk Mjölk (nå LRF Mjölk), Taurus, samt
statistikk fra andre publikasjoner. Norske data er hentet fra databaser hos SSB, SLF,
Budsjettnemnda for jordbruket, samt en rekke andre publikasjoner. Avdekking av drivkrefter
bak disse trendene baserer seg i stor grad på litteraturstudier av tidligere forskning.
Generelt ønsker vi å se på trender fra 1980 til 2012, og på forklaringsfaktorer fra rundt
1990, så langt datamaterialet tillater dette. På grunn av utredningens begrensede omfang vil
de mer detaljerte drøftingene av drivkrefter i Norge begrense seg til dagens situasjon. Det er
heller ikke denne rapportens målsetting å gjøre en totalvurdering av fordeler og ulemper ved
henholdsvis kombinert og spesialisert produksjon, men snarere på en lettfattelig måte skissere
den situasjonen som storfeproduksjonen i Norge og Sverige i dag befinner seg i.
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2 Utviklingstrender i Sverige og Norge

I dette kapittelet skal vi beskrive og drøfte utviklingstrendene for produksjonen av mjølk og
storfekjøtt i Sverige. Vi vil også sammenlikne trendene med tilsvarende tall for Norge.

2.1 Struktur i primærleddet
Som i mange andre land har antallet gårdsbruk falt i Sverige. Mens det i 1980 var registrert
117 882 jordbruksforetak, var tallet redusert til 71 091 i 2010. Det vil si en reduksjon på 40 %
på 30 år. Fram til 1990 var det om lag like mange registrerte gårdsbruk i Sverige og Norge.
Etter 1990 ser nedleggingstakten ut til å ha vært mye større i Norge enn i Sverige, når vi ser
på gårdsbruk generelt (40 % reduksjon i Sverige 1980–2010, mot 63 % reduksjon i Norge
1980–2010)10.
I Sverige har antallet gårdsbruk med storfe falt mer enn antallet gårdsbruk totalt, etter som
bønder har byttet til andre produksjoner eller lagt ned driften. I 1980 var det 70 503 bruk
registrert med storfe. I 2010 hadde antallet sunket til 21 586. Fra 1980 til 2010 falt altså
antallet bruk med storfe 69 %, en årlig nedgang på 2 %, mens antallet bruk generelt hadde falt
med 1 % hvert år i samme periode. Trenden har ikke snudd de siste årene, og antallet bruk
med storfe har falt til 19 561 registrerte bruk i 201211.
Antallet bruk med storfe har også falt mer enn bruk generelt i Norge. Trenden er svært lik i
de to landene fra 1990 til 2012, der 58 % av de norske brukene og 59 % av de svenske har
forsvunnet.

10

Vi må påpeke at dette kan være en konsekvens av definisjonen av jordbruksforetak i statistikken:
Populasjonen i Sverige har blant annet 20 dekar åkerareal som nedre grense, mens Norge har hatt 5 dekar jord,
for så å ha gått over til totaltellinger over produksjonsstøtteberettigede brukere. En noe høyere nedleggingstakt i
de norske tallene kan dermed være rimelig.
11
For en tydeligere illustrering av hvordan reduksjonen i antallet storfebruk er større enn den generelle
nedgangen i bruksantallet, se vedlegget.
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Antall gårdsbruk totalt og gårdsbruk med storfe, Norge og Sverige, 1980–201212

Figur 2.1
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Trenden for antallet mjølkeprodusenter er derimot ikke lik. Her har fallet vært særlig tydelig
for de svenske mjølkeprodusentene, noe vi ser i neste figur. Mens det i 1980 var registrert
44 143 bruk med mjølkeku, var tallet i 2012 sunket til 4 968. Dette utgjør en reduksjon på
12

Totale foretakstall fra Norge baserer seg på totaltellinger i 1979 (ført som antallet i 1980), 1989, og 1999, og
estimater for årene i mellom disse. Fra og med 2000 er totaltallene konstruert gjennom kobling av ulike register.
Før 1999 omfatter statistikken jordbruksbedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift. F.o.m. 1999 omfattes
også jordbruksbedrifter med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift, i hovedsak samdrifter og hagebruk.
Avvik mellom totaltellingen i 1989 og estimatene i årene 1988–1989 tyder på at tallene i utvalgsundersøkelsen
kan være underestimert eller på annen måte lavere enn totaltellingen. BFJ 1995 mener totaltallet i 1985 er
nærmere 109 000, og SSB peker på at samdrifter uten registrert areal ble utelatt mellom 1989 og 1999.
Tallene for 1984, 1986–1988 er hentet fra NOU 1991: 2C, tallene for 1985 og 1992–1995 fra BFJ, og
tallene for 1979, 1989, 1990, 1993, 1995, 1997 og 1999–2012 er hentet fra SSB (Budsettnemnda for jordbruket,
1995, 1996; NOU 1991:2C, 1991; SSB, 2005).
Jordbruksforetak i Sverige er hentet fra «Jordbruket i siffror» og Jordbruksverkets database, og kommer i
begge tilfeller opprinnelig fra det svenske Lantbruksregistret. Foretak med storfe er alle bruk som er registrert
med storfe på gården. Definisjonen av jordbruksforetak er som følger: ”En inom jordbruk, husdjursskötsel eller
frukt- och trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Kan innehålla ett flertal
fastigheter och gårdar.” For å bli tatt med i populasjonen var det fram til 2010 krav om enten å drifte 1) mer enn
20 dekar åker, 2) mer enn 2 500 kvadratmeter hagebruk friland, 3) mer enn 200 kvadratmeter hagebruk i
veksthus, 4) en dyrebesetning mellom 01.01 og juni inneværende år på mer enn 50 mjølkekyr, 250 storfe, 50
purker, 250 svin, 50 sauer eller 100 høns og kyllinger. Fra og med 2010 er kravet endret som følge av nye EUregler til å omfatte de bruk som enten drifter 1) mer enn 20 dekar åkermark, 2) mer enn 50 dekar jordbruksmark,
3) mer enn 2 500 kvadratmeter hagebruk friland, 4) mer enn 200 kvadratmeter hagebruk i veksthus, 5) en
dyrebesetning mellom 01.01 og 10.06 inneværende år på mer enn 10 storfe, 10 purker, 50 svin, 20 får, eller 1000
fjørfe. Endringen utvider målpopulasjonen fra og med 2010 (Jordbruksverket, 2011b, 2012a).
Fram til og med 1995 ble det gjort totalundersøkelser; etter dette har data blitt innsamlet samtidig som EUs
strukturundersøkelse (1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2010). Noen flere gårder med plantedyrking ble inkludert i
1995. Oppgangen i 2003 skyldes en oppgang i hvor mange som registrerte seg som jordbruksforetak for å søke
støtte. Økningen i statistikken er altså en konsekvens av reformen av EUs landbrukspolitikk, hvor støtten ble
frakobla krav om produksjon. Definisjonen av et jordbruksforetak ble utvidet i 2010, og inkluderer nå en del
gårder under 20 dekar som tidligere ble ekskludert, anslagsvis 3000 flere gårder.
Tallene på bruk med storfe fra Norge er fra 1990–2012, og inkluderer de som søkte om
produksjonstilskudd. Telledatoen var 31. desember til og med 2000, og 1. januar fra og med 2002
(Statistikkbanken, 2012).
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39 175 bruk, og en prosentvis nedgang på 89 %. Antallet mjølkebruk har altså sunket
kjappere enn antallet bruk med storfe totalt, og antallet gårdsbruk totalt.
Dette kan bety at mjølkebønder driver trenden med nedlegging av bruk, gjennom å være de
som avvikler drifta. Det kan også bety at noen mjølkebønder slutter helt, mens andre går over
til andre, mindre tidkrevende produksjoner. For eksempel kan det tenkes at noen legger om
fra mjølkeproduksjon til spesialisert kjøttproduksjon.
Figur 2.2

Antall gårdsbruk med storfe totalt, gårdsbruk registrert med mjølkeku, og
gårdsbruk med storfe uten mjølkeku. Antall bruk, 1970–201213.
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Antallet bruk med storfe uten mjølkeku, bruk som må kunne klassifiseres som
kjøttprodusenter i en eller annen form, har sett en noe annen utvikling. Antallet var 26 360 i
1980, og 14 593 i 2012, altså en nedgang på 11 767 bruk eller 45 %. Nedgangen er totalt for
perioden lavere enn for mjølkebruk, og også ett prosentpoeng lavere enn nedgangen i antallet
gårdsbruk totalt14. Fra og med 1991 har det vært flere bruk i Sverige med storfe uten
mjølkeku enn det har vært bruk med mjølkeku.
Som vi ser på grafen, har heller ikke nedgangen i brukstallet uten mjølkeku vært konstant,
som for de andre brukene. Antallet gikk ned fra 1980 til 1988, men steg igjen fra 1989 til og

13

Tallene for perioden 1980–1997 er hentet fra nettdatabasen til «Jordbrukets siffror», mens tallene fra 1998 til
2012 er hentet fra Jordbruksverkets nettdatabase for husdyrproduksjon. Bruk med storfe uten mjølkeku er
beregnet som antallet bruk med storfe fratrukket brukene med mjølkeku. Jordbruksverket er ansvarlige for
innsamling av jordbruksstatistikk i Sverige. Antallet storfe hentes i dag fra Jordbruksverkets centrala djurdatabas
(CDB). Måletidspunkt er nå juni og desember.
Populasjonen gårdbruk er definert som utførlig forklart i fotnote 10. En vanlig antakelse er at alle kyr på
foretak som leverer mjølk, er mjølkekyr, noe som gir et minimalt for høyt tall (om lag 1 %). (Grönvall, 2013;
Jordbruksverket, 2011b, 2012b; Statistikkbanken, 2012).
14
Nedgangen 1980–2010 i registrerte gårdsbruk totalt er på 40 %, mens nedgangen 1980–2010 i bruk med storfe
uten mjølkeku er på 39 %.
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med 1994. Fra 1995, og til og med 2002, sank så antallet igjen noe. Antallet gikk så svakt opp
igjen i 2003. Med unntak av 2010 har antallet sunket siden da.
Vi ser at antallet bruk med mjølkekyr i Norge riktignok har blitt redusert noe mer enn
antallet bruk med storfe generelt, men ikke i nærheten av så mye som i Sverige (81 %
reduksjon i Sverige 1990–2012 mot 65 % reduksjon i Norge samme periode). Antallet bruk
med storfe uten mjølkeku har derimot utviklet seg omtrent likt i de to landene, med en langt
lavere nedleggelsestakt enn mjølkebruk og storfebruk (32 % og 33 % fra 1990 til 2012). Dette
gjør at Norge fortsatt har om lag 5 000 flere bruk med mjølkeku enn uten, mens Sverige har
om lag 10 000 flere storfebruk uten mjølkeku enn med mjølkeku.
Oppsummert har vi altså sett hvordan det legges ned flere bruk per år i Norge enn i
Sverige. Mens storfebruk og særlig mjølkebruk har ligget foran i strukturutviklinga i både
Norge og Sverige, er nedleggelsestakten av mjølkebruk mye høyere i Sverige enn i Norge.
Dette er en trend som har vart lenge.
En liknende trend synes når en ser på dyretallet. Antallet mjølkekyr i Sverige har falt jevnt,
og mer enn antallet andre dyr, slik at det fra 1991 til i dag har vært registrert flere kviger,
okser og kalver på måletidspunktet (juni), enn mjølkekyr. Andelen kalver, kviger og okser av
alle storfe har alikevel vært relativt konstant, det er særlig antallet ammekyr som har vokst.
Antallet ammekyr steg kraftig i perioden fra 1989 til 1994, og har også steget i 11 av 16 år fra
1995 til 2010. Antallet har gått noe ned de siste årene. Det er fortsatt flere mjølkekyr enn
ammekyr.
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Figur 2.3

Utvikling i antall storfe, antall ammekyr og antall mjølkekyr i Norge og Sverige,
1981 (1990)–201215
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Figuren viser en sammenlikning av antall dyr i Norge og Sverige. Vi ser at Norge har noe
over halvparten så mange storfe totalt som Sverige (52 % i 1981, 59 % i 1991 og 57 % i
2012). Reduksjonen i antallet storfe har gått om lag like raskt i begge land fra 1998.
Sverige har også flere mjølkekyr enn Norge. Antallet er og har vært synkende i begge land,
men her ser vi at nedgangen har gått hurtigere i Sverige enn i Norge.
For ammekyr ser vi at utviklingen mot flere ammekyr startet mye tidligere i Sverige, men
at Norge har kommet noe etter med kraftig vekst i de seinere årene.
Disse noe ulike taktene har implikasjoner for størrelsen på de gjenværende gårdene. Mens
et gjennomsnittlig storfebruk i Sverige i dag har 77 dyr, har et slikt bruk i Norge 55 dyr.
Utviklingen i gjennomsnittlig størrelse har gått om lag i samme takt i Norge og Sverige siden
1990. Den gjennomsnittlige størrelsen i Norge i dag tilsvarer gjennomsnittlig størrelse i
Sverige rundt år 2001.
For mjølkebruk ser det annerledes ut. Mens et gjennomsnittlig mjølkebruk i Sverige har 70
mjølkekyr i 2012, har et tilsvarende bruk i Norge 24 mjølkekyr. Mens Norge har doblet den
15

Statistikken fra Sverige er basert på utvalgsundersøkelse for årene 1996–1998, 2000–2002, 2004–2006, 2008–
2009 og 2011. For de mellomliggende årene (1999, 2003, 2005, 2007 og 2010) er statistikken tellinger av hele
populasjonen. For Norge er serien fra 1980 til 1989 alle driftsenheter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
Fra og med 1990 er det alle som søkte om produksjonstilskudd. Telledatoene er som følger: 1980– 1985 20. juni,
1985–1989 31. juli, 1990– 2000 31. desember, 2002–2012 1. januar. Målingene utført i juni og juli ligger i 1990,
1991 og 1995–1998 fra 1 % til 5 % under tallene fra januar, så det virker rimelig å forvente at dette også gjelder
tallene for 1980–1989 (Jordbruksverket, 2012b; NOS Jordbruksstatistikk, 1991; SSB, 2012a).
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gjennomsnittlige størrelsen siden 1990, en utvikling som følger trenden blant storfebruk for
øvrig, har svenskene over tredoblet sin gjennomsnittlige mjølkekubesetning i samme
tidsperiode.
Mens 41 % av alle mjølkebruk i Sverige i 1999 hadde mellom 25 og 49 kyr, er denne
andelen i 2012 nede i 25 %. Til gjengjeld har gruppen med over 74 kyr økt til 23 %. I Norge
hadde 36 % av brukene mellom 10 og 14 mjølkekyr i 1999, mens den største gruppen i 2012
var bruk med mellom 20 og 29 kyr (for mer informasjon om fordelingen, se figur 4.4 i
vedlegget og Fjellhammer 2013)
Figur 2.4

Utvikling i gjennomsnittlig størrelse på storfebruk og mjølkebruk. Dyr per bruk,
1980–201216
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Sverige har, som vi har sett, langt flere ammekyr enn Norge, og langt flere bruk som driver
med ammekyr. Interessant nok er gjennomsnittlig besetningsstørrelse temmelig lik. Her har
en svensk gjennomsnittsbesetning i snitt 17 ammekyr i 2012, mens en norsk besetning har 14
ammekyr. Veksten i de norske besetningene har vært mye større enn i de svenske
besetningene i de seinere årene.

16

Beregnet som antallet mjølkekyr delt på antall mjølkebruk og som antallet storfe delt på antallet bruk med
storfe. Merk at det er noe overlapp mellom brukene som har mjølkekyr og ammekyr. For årene 1980, 1990 og
1999 inngår jordbruksforetak med mer enn 20 dekar jordbruksmark og en «stor» dyrebesetning, mens den nye
definisjonen forklart i fotnote 10 er tatt i bruk for årene 2010–2012 (Jordbruksverket & Statistiska centralbyrån,
2012, s. 115; Jordbruksverket, 2012b).
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Figur 2.5

Utvikling i gjennomsnittlig størrelse ammekubesetninger. Dyr per bruk, 1980–
201217
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Til slutt er det viktig med en kvalifisering. Denne statistikken gjelder størrelsen på
besetningene med mjølkekyr og ammekyr. Mange gårder har flere dyr enn kun mjølkekyr og
ammekyr, som kviger, okser og kalver. En gjennomgang gjennomført av Jordbruksverket i
2012 viste at et gjennomsnittlig mjølkeforetak ved måletidspunktet juni 2011 hadde 147
storfe, mens et gjennomsnittlig kjøttforetak i snitt hadde 46 storfe (Nyemad, 2012, s. 6).

Oppsummering av strukturutvikling
For å oppsummere utviklingen i antallet gårder, dyr og gjennomsnittsstørrelser i Sverige fra
1980 til 2012, ser vi at antallet bruk med storfe har sunket kjappere enn antallet gårder totalt.
Særlig har antallet bruk med mjølkeku sunket, mens antallet storfebruk uten mjølkeku i
perioder har sunket saktere, og også steget i perioder. Særlig gjaldt dette 1989–1994, hvor
antallet ammekyr også steg betraktelig.
Antallet mjølkebruk har sunket mye raskere i Sverige enn i Norge, og de gjenværende
brukene har en mye større gjennomsnittlig besetning i Sverige enn i Norge.
Konsekvensen av stort fall i antallet mjølkekyr kan kanskje også delvis sees på det større
antallet ammekyr. Vi ser også hvordan ammekubesetningene vokste mye i Sverige rundt
1990. Norge har i de seinere årene kommet etter og nærmer seg nå like store
gjennomsnittsbesetninger (om enn ikke det totale antallet kyr og bruk).
Noe av endringene i storfesektoren i Sverige på starten av 1990-tallet kan forklares med
den kraftige avreguleringsperioden, med blant annet fjerning av markeds- og prisreguleringer.
17

Beregnet som antallet ammekyr delt på antallet bruk med ammekyr. For årene 1980, 1990 og 1999 inngår
jordbruksforetak med mer enn 20 dekar jordbruksmark og en «stor» dyrebesetning, mens den nye definisjonen
forklart i fotnote 10 er tatt i bruk for årene 2010–2012 (Jordbruksverket & Statistiska centralbyrån, 2012, s. 115;
Jordbruksverket, 2012b).
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De reelle prisene både på mjølk og kjøtt falt mye i denne perioden. Fra og med 1991
forhandlet også Sverige om medlemskap i EU. Vi ser at denne liberaliseringsperioden stoppet
opp, og til en viss grad ble reversert, med inngåelsen av EU-medlemskapet i 1995. Etter dette
har utviklingen i antall gårdsbruk og antall dyr vært konstant avtakende. (Politikken
gjennomgås i større detalj i kapittel 3.)

2.2 Spesialisering
Når det gjelder hvorvidt produksjonen av mjølk og kjøtt har blitt spesialisert eller
diversifisert, har vi en rekke indikasjoner på økende grad av spesialisering i en produksjon.
Vi vet at mens 60 % av alle svenske bruk hadde storfe i 1980, og 49 % i 1990, hadde 30 %
av alle bruk storfe i 2010. For Norge er det vanskeligere å se en tydelig utviklingstrend, men
andelen ligger på 34 % i 2012 (mot 38 % i 1990). Andelen av alle disse storfebrukene som
har mjølkeku, har beveget seg kraftig nedover i Sverige (55 % i 1990 mot 25 % i 2012), mens
utviklingen er noe tregere i Norge (77 % i 1990 mot 64 % i 2012).
I Sverige er det altså helt tydelig at storfeholdet er konsentrert på færre gårder. Gitt at
storfe (i hovedsak mjølk) gjerne er mer arbeidskrevende enn andre produksjoner, er det
rimelig å forvente at disse gårdene får en større del av inntekten sin fra storferelatert
produksjon enn andre produksjoner (Jordbruksverket, 2012a, 2012b). Det er dermed grunn til
å tro at storfehold generelt har blitt mer spesialisert.
Videre kan vi se på hvorvidt mjølkeproduksjon og kjøttproduksjon i større grad har blitt
skilt. I både Sverige og Norge ser vi et økende antall ammekyr. Nyemads gjennomgang av
situasjonen i 2011 viser oss at 99 % av de 196 264 registrerte ammekyrne står på foretak uten
mjølkeleveranser (Nyemad, 2012). Tilsvarende viser tall fra Ekspertgruppen for økt
storfekjøttproduksjon i Norge at 90 % av alle ammekyr sto på bruk uten mjølkekyr i 2012
(Ekspertgruppen for økt storfekjøttproduksjon, 2013). Det er altså noen flere bruk i dag i
Norge som kombinerer spesialisert kjøttproduksjon med ammeku og mjølkeleveranser.
Overordnet sett er imidlertid disse separate.
Tar vi med i betraktningen at produksjonsvolumet storfekjøtt i Sverige har falt siden 2000,
må det stigende antallet ammekyr og det fallende antallet mjølkekyr innebære at volumet av
alt kjøtt som stammer fra spesialisert kjøttproduksjon, er stigende.
Som en ytterligere indikasjon på at spesialisert kjøttproduksjon står for en betydelig andel
av svensk storfekjøttproduksjon i dag, viste gjennomgangen av storfesektoren i 2011 at 48 %
av alt storfe var plassert på gårder som kunne klassifiseres som kjøttforetak (Nyemad, 2012)
18
. Disse kjøttforetakene har da gjerne kjøttproduksjon som en tilleggsnæring til andre
produksjoner, noe som også rimer med den lavere gjennomsnittsstørrelsen på besetningene
(Lukkarinen, Eklöf, & Öberg, 2011, s. 6).

18

Den fullstendige tabellen ligger i vedlegget. Som Nyemad opplyser om i rapporten, kan anslaget på antallet
mjølkekyr være noe for høyt. Det samme kan anslaget på andre storfe på mjølkeforetak (Nyemad, 2012, s. 37).
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Figur 2.6

Andeler av totale produksjonsinntekter fra salg av storfekjøtt og livdyr, for
mjølkebruk i driftsgranskningene, utvalgte år mellom 1996 og 201119
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Et visst salg av kalver og mjølkekyr må en mjølkeprodusent ha av ren nødvendighet, men det
er forskjell på hvorvidt dette inngår som en nødvendighet, eller om kjøttproduksjon er valgt i
tillegg til mjølkeproduksjon. En gjennomgang av tallene fra Sveriges «Jordbruksekonomiska
undersökningen»20 i perioden 1996–2001 og 2005–2011 viser at inntekter fra storfe har
utgjort opptil 10 % av produksjonsinntektene for mjølkebruk med beregnet arbeidstidsforbruk
19

Datamateriale kommer fra Jordbruksökonomiska undersökningen (JEU) i Sverige og driftsgranskninger utført
av NILF i Norge. De svenske tallene er kategorisert ut fra beregnede standardtimer, mens de norske tallene er
delt etter driftsgrener. Her er kun driftsgrenen «mjølk og mjølk/storfeslakt» tatt med, som driftsgren med størst
utvalg. Andelen av inntektene fra storfeslakt ligger høyest i denne driftsgrenen. «Norge – alle mjølkebruk» er et
veid gjennomsnitt over alle driftsgrener som inkluderer mjølkeproduksjon i driftsgranskningene. Vi har
observasjoner for periodene 1996–2001 og 2005–2011 fra Sverige, og 1997, 1999, 2000, 2004, 2005, 2010 og
2011 fra Norge (Jordbruksverket, 2012c; NILF, 2012).
Tallene kommer fra ulike inndelinger, og det er noe usikkert hvor sammenliknbare de er.
Driftsgranskningene utført av NILF tar i dag utgangspunkt i å være representative for gårdsbruk over 8 ESU. Det
samme gjør JEU utført av Jordbruksverket. Disse skal altså være representative for heltidsbedrifter. De svenske
mjølkeforetakene er definert som foretak med hoveddelen av inntekt fra mjølk, og er delt i to grupper etter
standardtimer. Den norske inndelinga baserer seg på driftsgrener med mer enn 10 % av total produksjon, eller
mer enn 40 % av arealet til kornproduksjon. Dette gir flere overlappende driftsgrener.
Forskjellen i klassifisering kan gjøre at bruk som i Sverige ville vært klassifisert som kjøttforetak, i Norge
blir klassifisert som mjølkeforetak.
20
Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) er en årlig utvalgsundersøkelse utført av Jordbruksverket og
Statistiska Centralbyrån i tråd med EUs retningslinjer. Offentlig tilgjengelig datamateriale gir gjennomsnittstall
for en rekke variabler for ulike grupperinger av produksjon og størrelse. Det er verdt å merke seg at
målpopulasjonen for undersøkelsen er gårder minst 8 European Size Unit (ESU). ESU er et europeisk mål på
bedriftsstørrelse, der 1 ESU er 1 200 euro standard dekningsbidrag. Dette gjør at populasjonen for undersøkelsen
i 2011 ble 29 000, mens den vanlige populasjonen jordbruksforetak ligger på 69 500 (Kalo, 2013). JEU-tallene
er altså representative for de største gårdene i Sverige.
Dette overlapper til en viss grad med den klassiske svenske klassifiseringen av bruk etter
standardarbeidstimer, og hvorvidt bruk drives på heltid eller deltid. Jordbruksverket sier i 2013 at nærmere 60 %
av alle bruk har arbeidsbehov under 800 timer, og klassifiserer disse som deltidsbruk (Jordbruksverket &
Statistiska centralbyrån, 2012, s. 50). JEU-tallene kan altså sies å være representative for heltidsbrukene.
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1 600 og 3 199 timer per år. Inntekter fra storfe utgjør opptil 13 % av inntektene for
mjølkebruk med beregnet arbeidstidsforbruk over 5 600 timer. Inntekter fra salg av storfe ser
ut til å utgjøre en noe høyere andel av alle produksjonsinntekter på større gårder. For
kjøttforetak i størrelsesgruppen 800–3 199 timer er andelen (som rimelig er) høyere, opp mot
38 % (Jordbruksverket, 2012c).
Hvis vi ser på resultater fra driftsgranskninger, ser vi at salg av storfekjøtt og livdyr utgjør
en høyere andel av totale produksjonsinntekter for mjølkebruk i Norge enn i Sverige (15 % –
20 %). Noe av forskjellen mellom viktigheten av inntekter fra storfekjøtt kan kanskje
forklares av forskjeller i klassifisering av mjølkeforetak i Sverige og Norge: Storfekjøtt er i
større grad klassifisert sammen med andre produksjonsformer i Norge, mens den er skilt ut i
det svenske/Eurostat-systemet. Tallene fra 2010 og 2011, hvor spesialisert kjøttproduksjon
var skilt ut også i de norske dataene, indikerer at dette ikke trenger å være tilfellet. Det kan
også være at de høyere inntektene fra storfe i Norge kan tilskrives den styrte prisdannelsen,
heller enn innrettelsen av produksjonen på gården eller produksjonsvolumene. Rent
økonomisk kan en imidlertid si at storfekjøttproduksjon spiller en viktigere rolle for norske
mjølkeforetak enn for svenske mjølkeforetak. Dette kan skyldes at de svenske
mjølkeforetakene er mer spesialiserte.
En viktig indikasjon på spesialiseringen i mjølkeproduksjonen kan være
avdråttsutviklingen. Avdråtten lå i 1980 om lag likt i begge landene. Sverige hadde 5 916 liter
per årsku, mens Norge lå på 5 750 liter per årsku. I 1985 hadde avdråtten økt til 6 357 liter per
årsku i Sverige, men hadde gått ned noen liter i Norge. I 1990 hadde den så økt til 6 363 liter
per årsku i Norge, og økt ytterligere til 7 067 liter per årsku i Sverige. Dette bildet var så
uforandret fram til 1993, hvor avdråtten økte til 7 389 i Sverige, men kun 6 403 i Norge. Og
mens den gjennomsnittlige avdråtten sank fra 1993 til 2001 i Norge, økte den kraftig i Sverige
til 8 742 liter per årsku. Etter 2001 har økningen gått noe ned i Sverige, men gått opp i Norge,
slik at avdråtten har økt mer i Norge enn i Sverige, og forskjellen i en gjennomsnittlig årsku
sin avdrått er mindre i dag enn på starten av 2000-tallet: I 2011 mjølket en årsku 7 132 liter
mjølk i Norge, og 9 210 liter mjølk i Sverige (7 309 og 9 480, regnet som EKM). Økningen
fortsatte i Norge til 2012, med 7 303 liter mjølk per ku registrert i kukontrollen (7 509 EKM).
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Figur 2.7

Gjennomsnittlig avdrått i Sverige og Norge, 1980–2012 (liter per årsku)21
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Denne avdråttsøkningen kan være en indikasjon på økt spesialisering i mjølkeproduksjonen.
Så lenge kjøtt- og mjølkeproduksjon kombineres, kan det være gode grunner til å forvente at
den dominerende storferasen eller de dominerende storferasene vil ha tilfredsstillende
egenskaper både som mjølkedyr og som kjøttdyr (kombinertraser). Hvis disse to
produksjonene skilles, kan det være grunn til å forvente at mjølkeforetak vil ha behov for dyr
med gode mjølkeegenskaper, mens slike vil bli nedprioritert til fordel for kjøttkvalitet av
kjøttprodusenter. Dette trenger ikke å være et rasespørsmål, det kan også dreie seg om avl på
egenskapene hos dyrene som benyttes. I neste kapittel skal vi derfor se nærmere på bruk av
storferaser og avlsstrategier.

2.2.1 Spesialisering i bruk av storferaser
Når det gjelder valg av raser til mjølkeproduksjon, tyder tall fra den svenske kukontrollen på
at Svensk låglandsboskap (SLB) sakte har vunnet popularitet på bekostning av svensk
rödbrokig boskap (SRB). Fra å ha utgjort 30 % av alle kontrollerte mjølkekyr i 1980, utgjorde
SLB i 2011 51 % av alle kontrollerte kyr. SRB har i samme periode falt fra 58 % til 41 %.

21

Tallene er hentet fra de nasjonale kukontrollene. I Norge var 76 % av alle kyr i kukontrollen i 1980, mot 65 %
i Sverige. I 2011 var 85 % av alle svenske kyr mer, og 99 % av alle norske besetninger. Tallene viser ikke
energikorrigert mjølk, og er gjennomsnitt for alle kyr. (Svensk mjölk, 2012; TINE Produsentrådgivning, 2003;
TINE Rådgivning, 2013)
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Figur 2.8

Fordeling av mjølkekyr i kukontrollen mellom raser, kontrollår 1980–2010
(prosent av alle kyr i kukontrollen)22.
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Til sammenlikning er Norsk Rødt Fe fortsatt den dominerende rasen i norsk
mjølkeproduksjon. Her har vi tallene på antall fødte dyr i ulike år fra 1999 til 2012. NRF
utgjorde i 1999 94 % av alle fødte dyr, og 90 % av alle fødte dyr i 2012. NRF har dermed blitt
noe mindre utbredt, og antallet fødte NRF-dyr har stått for hele nedgangen i antallet fødte dyr
i denne perioden. Antallet og andelen av dyr som er ulike krysninger og øvrige raser har økt.
Tabell 2.1

Antall og andel fødte dyr etter raser i Kukontrollen Norge, 1999 og 201223

Antall NRF
Antall krysninger
Antall øvrige dyr
Antall totalt

1999
Antall Andel
302 657 94 %
15 992
5%
3 466
1%
322 115

2012
Antall Andel
232 732 90 %
16 930
7%
8 620
3%
258 282

22

Et kontrollår i den svenske kukontrollen går i dag fra 1. september til 31. august (Svensk mjölk, 2012).
I denne perioden har oppslutningen i kukontrollen økt fra 89 % av alle buskaper til 98,5 % av alle buskaper
(Larsgard & Aass, 2013).
23
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Storferaser: Mjølkekyr og kombinertraser
Norsk rødt fe (NRF): Norsk Avlsforening for Rødt og Hvitt fe, stifta 1939, baserte seg på
Svensk rödbrokig boskap (SRB), Rødt trønderfe og Norsk Ayrshirefe for å lage en felles rase.
Avlsmålet har vært å utvikle de økonomisk viktige egenskapene, noe som har betydd ei ku
med høy produksjonskapasitet for mjølk og kjøtt, samt god helse og god fruktbarhet.
Gjennomsnittlig kjøttkvalitet på en ung okse NRF i Storfekjøttkontrollen 2012 var 293 kilo
slaktevekt, kvalitet O (5,2), og fettgruppe 2+ (6,0) (Hersleth, 2010; Ringdal & Lystad, 2013)
Svensk låglandsboskap (SLB): Kalles også Svensk holstein. Opprinnelig en mjølkeku
importert fra Holland på slutten av 1800-tallet, særlig til Sør-Sverige. Avlsarbeidet på 1940og 50-tallet i retning av høyere slaktevekt ga en kombinertrase, med gode mjølke- og
kjøttegenskaper. Da utviklingen i mjølkeavkastningen stagnerte, ble avlsarbeidet prioritert
over til å avle på materiale fra Holstein Friesian fra Nord-Amerika. Dette ga sterk stigning i
avdråtten. Rendel vurderer det slik at fra midten av 1990-tallet var låglandsboskapen i praksis
lik amerikansk Holstein, heller enn den eldre svenske rasen, og gått over til å være en
mjølkerase. Det finnes fortsatt eksemplarer av den eldre rasen med mindre innslag av nordamerikansk Holstein som også refereres til som svensk låglandsboskap, men denne er lite
utbredt. Årlig energikorrigert avdrått fra SLB lå lenge jevnt med SRB, men forskjellen økte
fra om lag 1990. I dag er avdråtten om lag 600 kilo høyere for SLB enn SRB. Kjøttkvaliteten i
2012 i snitt for ung okse SLB var 303 kilo slaktevekt, kvalitet O– (4,2) og fettgruppe 2+ (6,2)
(Dahlberg, 2010; Svensk mjölk, 2012; Taurus, 2013).
Svensk rödbrokig boskap (SRB): Kalles også svensk rød og hvit buskap. Rasen stammer fra
rød svensk boskap og svensk ayrshire, slått sammen til en rase i 1927. Eksteriør og
mjølkeproduksjon var prioritert fra starten av. Fra 1970-tallet ble det innført avlsmateriale fra
norsk og finsk rødt fe, og slektskapet mellom de tre rasene er stort. Kjøttkvaliteten i 2012 i
snitt for ung okse SRB var 305 kilo slaktevekt, kvalitet O (5,0) og fettgruppe 3– (6,7)
(Jeppson, 1996; Taurus, 2013).
Svensk jerseyboskap (SJB): Jerseyku. Importert for første gang fra Jersey på 1890-tallet,
senere hovedsakelig fra Danmark. Har liten utbredelse. Jerseykua er lavere enn SLB og SRB,
og har mjølk med høgt fettinnhold (Jeppson, 1996).

I perioden hvor SLB fikk økt utbredelse i Sverige, ble også avdråtten stadig forbedra, etter
hvert som kurasen gikk fra kombinertrase til mer rendyrket mjølkerase og variant av holstein.
Dette ser vi tydelig i utviklinga i gjennomsnittlig avdrått (her energikorrigert mjølk) for de
svenske rasene, hvor SLB drar ifra SRB i år 199424. Til sammenlikning kan vi se utviklinga i
avdråtten hos norske kyr (i hovedsak NRF).
24

Rendel peker på hvordan SLB tradisjonelt før 1980-tallet hadde ligget foran SRB i avdrått, men at
gjennomsnittsavdråtten i årene 1981–1989 var lik (Rendel, 2003).
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Figur 2.9

Årlig gjennomsnittlig avdrått for SRB, SLB og Norge i snitt (EKM, kilo per år).
1980–201125.
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Her kan det være nyttig å kort kommentere avlsarbeidet på de ulike rasene. En rekke
framskritt på området genteknologi har gjort det mulig å arbeide målretta med avl, og her er
det historisk tette bånd mellom arbeidet i Sverige og Norge. Avlsmålet, den bestemte
prioriteringen av ulike egenskaper i rasen som styrer avlsarbeidet, er endret over mange år for
alle rasene. God helse, få dødfødsler, mjølkeavkastning og kjøttilvekst har vært tradisjonelle
mål for alle de nordiske rasene, men med en noe ulik prioritering av ulike egenskaper over tid
og mellom land.
I tabellen under ser vi data for avlsmålet for NRF i 2008 og 2013, SRB i 2008 og Nordisk
svart holstein i 2013. Vektingen av egenskapene for hver rase er oppgitt i prosent, og
summerer til 100. Som vi ser, har NRF prioritert mjølk noe opp, og kjøtt noe ned fra 2008 til
2013. SRB har dermed høyere prioritet på kjøtt i dag enn NRF. Den nordisk svarte holsteinen
har fortsatt kjøtt inne som et avlsmål, men med lavere prioritet enn i NRF og SRB. Til
gjengeld ser vi at SRB og Holstein har høy prioritet på mjølkeytelse, mens NRF her har
kommet noe etter.

25

Basert på tall fra de nasjonale kukontrollene. Merk at norsk avdrått oppgis i EKM fra 2002, før dette er det
ukorrigert avdrått (Svensk mjölk, 2012).

22

Rapport 5-2013

Tabell 2.2

Vekting av egenskaper i avlsmål for NRF, SRB, og Nordisk svart holstein, år i
parentes (prosent)26

Egenskaper
NRF (2008) NRF (2013) SRB (2008) Svart Holstein (2013)
24
28
31
31
Mjølk (protein, ytelse)
22
21
16
Mastitt
14
3
2
5
Andre sjukdommer
5
15
15
16
Jur
7
9
6
7
Kjøtt
2
6
6
6
Kropp/bein
6
0
1
0
Utmjølking
3
4
2
0
Lynne
1
15
18
12
Fruktbarhet
13
2
1
7
Kalvingsvansker
7
0
0
0
Holdbarhet
5
0
1
0
Dødfødsler
6

SRB og SLB er altså de mest utbredte dyrene på mjølkebruk i Sverige. Rasefordelingen for
dyrene totalt i Sverige ser annerledes ut. En studie fra 2008 som gjør en gjennomgang av livet
til de 541 750 kalvene født det året, viser at 33 % av alle kalver født det året var klassifisert
som renraset SLB, 26 % ulike krysninger og 25 % renraset SRB. Etter disse var 5 % Hereford
og 5 % Charolais (Nyemad, 2012, s. 24).
Studien skiller ytterligere mellom om kalvene er født på gårder som leverer mjølk eller
som ikke leverer mjølk (kjøttproduksjon). For gårdene som leverer mjølk, er 87 % av kalvene
renrasede SLB og SRB27, mens for kjøttprodusentene er 49 % kategorisert som «ulike
krysninger og øvrige raser», 11 % Charolais, 10 % Hereford og 10 % SLB. (Nyemad, 2012).
Hvis vi ser på fordelingen mellom de ulike rasene i slaktestatistikken, ser vi at andelen av
alle slaktede kyr fra kombinasjonsrasen SRB (svensk rödbrokig boskap) er lavere i perioden
2009–2012 (rundt 25 % av alle slaktede kyr) enn i 2006 (30 % av alle slaktede kyr). Andelen
slaktede kyr fra mjølkerasen SLB er på samme nivå i denne kortere perioden.
SRB og SLB har dermed gått fra å utgjøre 63 % av de slaktede dyrene i 2006 til 57 % i
2012. Det er særlig andelen ”krysninger og annet” som har steget, en indikasjon på at en
større del av kjøttet kommer fra de spesialiserte kjøttprodusentene. Nyemad (2012)
dokumenterer også hvordan den aller største handelen med livdyr er salg av oksekalver fra
mjølkeforetak til kjøttprodusenter. Den største andelen av disse dyrene bør være SLB og
SRB. Tallene indikerer dermed i første rekke en økt bruk av spesialiserte kjøttferaser.

26

(Larsgard, 2013).
Til sammenlikning var 93 % av mordyrene registrert i kukontrollen det året renrasede SRB og SLB. Dette kan
tyde på forskjeller i kalvingstall mellom rasene, (Svensk mjölk, 2012).
27
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Figur 2.10

Andeler av slaktede kyr i Sverige, fordelt mellom kyr av mjølkerase, kyr av
kjøttferase og krysninger, 2006–201228
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Til sammenlikning har Larsgard og Aass beregnet at 77% av storfekjøttet i Norge i 2012
stammet fra NRF-dyr. Forutsatt at denne andelen utvikler seg i takt med forholdet mellom
antallet ammekyr og antallet mjølkekyr, er det grunn til å anta at om lag 85 % av storfekjøttet
i 2000 kom fra 2000 (Larsgard & Aass, 2013)29.
Tall fra Storfekjøttkontrollen kan gi en indikasjon på hvilke raser som foretrekkes i den
spesialiserte kjøttproduksjonen. Antallet mordyr som er med i denne kontrollordningen, har
steget fra 34 % av alle ammekyr i 2003 til 78 % i 2012, og representativiteten er dermed først
blitt god i seinere tid. Tallene for 2012 viser at 13 % av dyrene er Charolais, 12 % av
mordyrene er Hereford, og 7 % er Aberdeen Angus. Det er så en rekke mindre andeler av
andre raser. Andelen av dyrene som er renrasede NRF, var i 2012 5 %. Dette er en nedgang på
5 prosentpoeng fra 2003, men det er vanskelig å vite om dette skyldes endringer i dyrevalgene
hos kjøttprodusentene, eller at produsentene som var tidligst ute med å melde seg inn i
kontrollordningen, hadde flere NRF-dyr (Ringdal & Lystad, 2013).

28

Basert på informasjon fra 2006, 2009, 2010, 2011 og 2012, og på informasjon om antall slaktede dyr fra
gruppene ku, ung ku, kvige, stut/kastrat, ung okse, yngre okse og oppfødd kalv. Her utelates dermed okse/tyr,
spedkalv og gjøkalv, noe som gjør at totalen ligger mellom 7 000 og 10 000 dyr under totalt antall slaktede storfe
som oppgitt av Jordbruksverket. Dette utgjør avvik på 1–2 %.
Merk at siden perioden er kort, trenger ikke svingninger å være trend, men kan også skyldes nedslakting av
besetninger på grunn av økonomiske forhold. Svensk rödbrokig boskap (SRB) er definert som en
kombinasjonsrase. Svensk låglandsboskap (SLB) er definert som mjølkerase. Hereford, Charolais, Aberdeen
Angus, Limousin, Simmental, Highland cattle og Blonde D’Aquitaine er definert som kjøttferaser. Simmental er
en kombinasjonsrase, men anvendes i Sverige som ammeku (Taurus, 2013). Taurus hadde ikke tilgjengelig
informasjon om tidligere årstall.
Når det gjelder andelen av kjøttproduksjonen fra de ulike rasene, viser kontrollberegninger at denne
gjenspeiler dyretallet.
29
Beregningene er gjort med utgangspunkt i antallet slakt av NRF-dyr og krysninger med opptil 50 % NRF i
Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen. Anslaget er justert opp for å inkludere dyr ikke inkludert i disse
kontrollene, hvor Aass vurderer at 73 % av ikke-registrerte dyr kan være NRF. Beregningene er kontrollert mot
klassifiseringsstatistikk fra Animalia.
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Storferaser: Spesialisert kjøttfe
Aberdeen Angus: er en lett, ekstensiv kjøttferase, opprinnelig fra Skottland. Svart og kollet.
Gjennomsnittlig kjøttkvalitet for ung okse i 2012 i Sverige var R– (7,3), og i Norge R–- (6,6).
Charolais: Tung, intensiv kjøttferase. Navnet stammer fra Frankrike, hvit/gulhvit i fargen.
Gjennomsnittlig kjøttkvalitet for ung okse i 2012 i Sverige R+ (8,8) og i Norge R+ (9,3).
Hereford: Lett, ekstensiv kjøttferase. Har sin opprinnelse fra den walisiske grensen. Brun
kropp og hvitt hode. Gjennomsnittlig kjøttkvalitet for ung okse i 2012 i Sverige var R– (6,9)
og i Norge O+ (6,3).
Simmental: Tung, intensiv kjøttferase. Delt i to greiner, en kjøttsimmental og en
mjølkesimmental. Brukes både i Sverige og Norge i hovedsak som ammeku i kjøttproduksjon.
Gjennomsnittlig kjøttkvalitet for ung okse i 2012 i Sverige var R (8,1) og i Norge R (7,9).
(Nyemad, 2012, s. 24; Ringdal & Lystad, 2013; Storfe, 2013; Taurus, 2013)

2.2.2 Oppsummering av spesialisering
Spørsmålet om utbredelsen av spesialisert kjøttproduksjon, spesialisert mjølkeproduksjon og
kombinasjonsproduksjon lar seg ikke besvare med en enkel henvisning til en andel. I stedet
har vi en rekke indikasjoner på at utviklingen har gått i retning av økt spesialisering både i
Norge og Sverige, men at Sverige ligger et stykke foran i utviklinga.
På mjølkesida ser vi at det fra 1980 til 2011 har vært en trend mot høyere bruk av svensk
låglandsboskap (SLB) i mjølkeproduksjonen, på bekostning av svensk rödbrokig boskap
(SRB). Dette har sammenfalt med en sterkere utvikling i avdråttsmengden hos SLB og en
overgang fra den tradisjonelle SLB til Holstein. Til sammenlikning hadde NRF lenge en mer
moderat utvikling i avdråtten, før den har begynt å øke kraftig i de seinere åra. Her er det
verdt å merke seg at det vanligvis vil ta flere år før endringer i avlsmålet slår ut i ytelse, og at
økning i prioritering av mjølk i NRF i nyere tid tyder på at denne vil fortsette å øke det
genetiske potensialet for høy mjølkeproduksjon.
Spesialiseringa på mjølkesida følges av spesialisering i kjøttproduksjonen. Gjennomgang
av den svenske slaktestatistikken viser oss at mens kjøtt fra SLB utgjorde en tredjedel av alt
kjøtt i 2006 og 2012, har andelen kjøtt fra SRB sunket, slik at det samlede volumet kjøtt fra
mjølkekyr har gått fra 63 % i 2006 til 57 % i 2012. Også i Norge utgjør kjøtt fra NRF en
stadig lavere andel av alt kjøtt, anslått til 85 % i 2000 og 75 % i 2012. Her er det imidlertid
også verdt å merke seg at for et gjennomsnittlig større mjølkebruk har ikke den økonomiske
betydningen av kjøttproduksjonen for den enkelte produsents produksjonsinntekter endret seg
stort fra 1997 til i dag, hverken i Norge eller Sverige. Dette kan tyde på at mjølkeprodusenter
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i gjennomsnitt ikke aktivt har valgt vekk kjøttproduksjon, men heller prioritert
mjølkeproduksjon opp.
At kjøttproduksjonen er mer spesialisert, er det liten tvil om. Vi har sett at antallet
ammekyr har økt, samtidig som antallet mjølkekyr og bruk med mjølkekyr har gått ned.
Denne utviklingen har foregått over lengre tid i Sverige enn i Norge. Nyere undersøkelser
tyder på at ammekyr stort sett brukes i spesialisert kjøttproduksjon. Gitt at kjøttproduksjonen i
Sverige har sunket siden 2000, og kjøttproduksjonen i Norge siden år 2008, innebærer dette
en spesialisering av kjøttproduksjonen. At opp mot 48 % av alt storfe i Sverige i 2011 var å
finne på gårder uten mjølkeleveranser, kan tyde på at denne spesialiseringsprosessen har gått
langt. Hvis andelen kjøtt fra andre dyr enn renrasede SRB, SLB og NRF kan antas å være en
indikasjon, står spesialiserte kjøttprodusenter for opp mot 40–50 % av kjøttet i Sverige i dag,
og 25 % av kjøttet i Norge i dag.

2.3 Fôr og arealbruk
Fôr til storfe er i hovedsak en blanding av grovfôr og kraftfôr med karbohydrater og
proteiner30.

Figur 2.11

Tilgang på kraftfôr til storfe i Sverige, 1994–2010, tonn31
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Mjølkekyr er de største forbrukerne av blandet og importerte fôrblandinger i Sverige. Som vi
ser i figur 2.11, har mengden produsert og importert fôr til storfe gått ned siden år 2000. Dette
30

Innenfor rammene av prosjektet viste det seg svært vanskelig å få tak i sammenliknbart datamateriale på
fôrbruken i Sverige og Norgem, og dette er dermed i større grad en skissering enn andre delkapitler i rapporten.
31
(Jordbruksverket, 2012d).

26

Rapport 5-2013

er ikke overraskende om vi tar med i betraktningen at dyretallet også har gått ned. Men som vi
ser i neste figur, er tilgangen til kraftfôr per dyr også gått noe ned fra et toppnivå i 2000 i
perioden vi har datamateriale for (Ekman, 2011).
Figur 2.12

Tilgang til kraftfôr per dyr (storfe generelt og mjølkeku), 1994–2010 (kilo per
dyr)32
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Dette indikerer enten at mindre fôr gis til dyra, eller at de får mer grovfôr. Grovfôr har
tradisjonelt vært en stor og viktig del av fôret til mjølke- og storfekjøttproduksjonen. En
detaljert gjennomgang av forbruket har vist seg vanskelig, da ifølge Växa Sverige-statistikken
ikke er tilgjengelig på en tilsvarende måte som den oppgis i for Norge i figur 2.14 under. Vi
kan imidlertid kort vise fram forskjellen i arealbruken i våre to land.
Som vi ser i figuren under, er det store forskjeller i tilgangen på jordbruksmark i de to
landene. Mens det i Sverige i 2012 var registrert 30,5 millioner dekar jordbruksareal, var det i
Norge registrert 9,9 millioner dekar. Av disse dekarene utgjør arealet hvor det dyrkes
gressvekster og beites, en større andel i Norge enn i Sverige, men dette arealet er allikevel
større i Sverige. Korn er også betraktelig mye større i Sverige, og utgjør en større andel av alt
dyrket areal. Her kan det også noteres at en av de større endringene fra om lag år 2005 i
Sverige har vært en tilsynelatende omprioritering av areal fra dyrking av korn og mais til
gress og grøntfôr.

32

(Jordbruksverket, 2012d)
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Figur 2.13

Fordeling av jordbruksareal mellom noen utvalgte vekster, 2012 (1000 dekar)33
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Fôrsammensetningen til norske mjølkekyr i kukontrollen vises på figuren under. Som vi ser,
var andelen kraftfôr høy i 1980, men lavere i 1985. Den har steget siden 2003 og til i dag. Det
er særlig andelen beite som har falt siden 2003, mens surfôrandelen jevnt over har økt fra
starten av tidsserien.

33

(Jordbruksverket, 2013c; SSB, 2012b)
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Figur 2.14

Gjennomsnittlig fôrsammensetning til kyr i kukontrollen, 1980, 1985 og 1990–
201234
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Til orientering kan det være verdt å merke seg at svenske bransjemiljøer som LRF Mjölk og
Växa Sverige har et visst fokus på økt produksjon av nasjonale fôrressurser, og særlig vekster
som kan erstatte soyaprodukter. I et nyere anslag anslås det at 90 % av fôret til mjølkekyr
produseres i Sverige, og at en gjennomsnittlig kraftfôrblanding til storfe inneholder omlag 25
% rapsprodukter og 15 % soyaprodukter. Bruken av soyaprodukter har mistet terreng i
forhold til rapsprodukter siden starten av 2000-tallet (Gustafsson, Bergsten, & Bertilsson,
2013).

2.4 Produksjonen/markedet
Sverige har gjennom hele perioden fra 1980 til i dag har produsert mer mjølk enn Norge. I
1980 lå Sverige på 3,3 millioner tonn mjølk, mens Norge produserte 1,8 millioner tonn mjølk.
Sverige økte så produksjonen fram til 1984, mens produksjonen i Norge var stabil. Mengden
innveid mjølk i Sverige hadde en topp i 1984, for øvrig det høyeste målenivået siden 1949/50,
på 3,7 millioner tonn.
Produksjonen i Sverige har svingt mer enn den norske, og også steget i perioden, mens den
norske produksjonen har vært stabil – og stabilt fallende. Forskjellen mellom de to landene
økte fra 1992 til 2001, fra da av har den igjen avtatt etter hvert som den svenske produksjonen
har falt noe i forhold til tidligere volum (og kvotetak), og den norske ser ut til å ha stabilisert
seg. Med en total innveid mjølkemengde i Sverige på 2,9 millioner tonn og i Norge på 1,5

34

Målepunktene i 1980 og 1985 er strukket fram til neste observasjon for å gjøre grafen lettere å lese. Annet
inkluderer høy, rotvekster og annet (TINE Produsentrådgivning, 2003; TINE Rådgivning, 2013).
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millioner tonn var forskjellen mellom de to landene i 2012 i samme størrelsesorden som på
starten av 1980-tallet.
Figur 2.15

Mjølkeproduksjon, tildelt nasjonal mjølkekvote (venstre akse, tonn) og
kvoteutnyttelse (høyre akse, prosent), 1980–2012 (1996–2012)35.
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Det er veldig viktig når en ser på svensk mjølkeproduksjon å vite at rammebetingelsene for
produksjonen har blitt endret flere ganger i perioden. Det ble innført et
kvotesystem/toprissystem på mjølk i 1986 (Jordbruksverket & Statistiska centralbyrån, 2012,
s. 107). Kvotesystemet ble avskaffet igjen i 1989, sammen med systemet for prisregulering
gjennom korporativ prisfastsettelse. Fra og med 1995 har så Sverige vært underlagt EUs prisog kvoteregime.
Flere analytikere mener at en av de store begrunnelsene for 1990-reformen var
overproduksjon. Gustavsson sier det var om lag 10 % overskudd på mjølkeproduksjon i
forhold til forbruket i 1989, noe som ble regulert gjennom produksjon av smør og
mjølkepulver (Gustavsson, 1992). Etter dereguleringen, og særlig etter inngangen i EUs
kvotesystem, ser vi hvordan produksjonen ble stabilisert. I figuren er produksjon (målt som
innveid mengde på meieri) og tildelt kvote plottet mot høyre akse, og kvoteutnyttelse på den
35

Tallene for mjølkeproduksjon for 1980–1989 er hentet fra kapittel 6 i «Jordbruket i siffror», tilgjengelig i
Jordbruksverkets statistikkdatabase, mens tallene for 1990–2012 er hentet fra Jordbruksverkets statistikk for
animalieproduksjon. Mjølk i perioden 1990 til 2012 er totaltelling på innveid mengde på meieri, rapportert
månedsvis. Kvoteåret går fra 1. april til 31. mars, og kvoteutnyttelse måles dermed mot produksjonen i denne
perioden. Kvoteutnyttelsen fra 2002/03 til 2011/12 er hentet fra Jordbruksverket og LRF Mjölk, mens 1995/06
og 1997/98 er hentet fra Irish Agriculture in Figures (Fingleton & Cushion, 1999; Jordbruksverket & LRF
Mjölk, 2012; Jordbruksverket, 2011a, 2013a).
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venstre. Kvoten har siden midtveisgjennomgangen blitt årlig utvidet, som et ledd i EUs
vedtak om å fase mjølkekvotene ut. Dette har bidratt til en stadig fallende kvoteutnyttelse,
men vi ser også at produksjonen har falt siden år 2000.
Til sammenlikning peker Fjellhammer på hvordan den norske mjølkeproduksjonen har
fulgt etterspørselen, og at markedsregulator har ”nådd produksjonsmålene og opprettholdt et
stabilt marked” (Fjellhammer, 2013). Dette er et bilde vi får tydeligere fram ved å se på
produksjon og forbruk av konsummjølk og foredlede produkter i forhold til hverandre.
I det svenske markedet for ferdigprodukter er det tydelig at forbruket av konsummjølk har
sunket siden 1980-tallet, fra 1,3 millioner tonn i 1980 til 860 900 liter i 2012. Som forbruk per
person blir dette 162 liter i 1980, 130 liter i 1990 og 91 liter i 2012. Forbruket her dekkes så
godt som utelukkende av nasjonal produksjon. Dette er en trend vi også kjenner fra Norge,
hvor forbruket lå på 159 liter per person i 1990 og 92 liter per person i 2012. Fallet i forbruk
har altså kommet hurtigere på det norske markedet enn det svenske (Fjellhammer, 2013;
Jordbruksverket, 2013b; Opplysningskontoret for melk, 2013; Tufte, 2011, 2012)36.
For ost ser vi også en tydelig trend mot økt forbruk, noe produksjonen holdt følge med fra
1990 til 1999, før den begynte å falle fra 2002 til i dag. I 2011 ble 41 % av det nasjonale
osteforbruket dekket av importert ost37. Dette er en trend som også gjelder i Norge. Her viser
tall fra Opplysningskontoret for mjølk et fall fra 96 % dekning av nasjonalt totalforbruk i
1997, og 87 % dekning av nasjonalt totalforbruk i 2012. Tufte (2012) setter også fokus på
hvordan ostemarkedet vokser, nasjonal osteproduksjon vokser, men importvolumet vokser
mer (Opplysningskontoret for melk, 2013; Tufte, 2012).
Produksjonen av syrnede produkter har i Sverige vært stabil siden år 2000, mens forbruket
har økt i hele perioden fra 1980 til 2011. Dette innebærer et økende gap mellom den nasjonale
produksjonen og forbruket, og at 18 % av det nasjonale forbruket i 2011 ble dekket av
importvarer
Også fløteforbruket har økt, og her har den svenske produksjonen fulgt økningen tett.
Smørforbruket har hatt en annen utvikling. Det sank 30 000 tonn i 1980 til 12 500 tonn i
2000. Fra år 2000 til 2011 har det imidlertid økt til 24 800 tonn igjen. Produksjonen har vært
langt over forbruket (og merk at dette er totalforbruk, hvor industriforbruket er inkludert)
fram til 2010, men har vært synkende over lengre tid. I 2011 oppstod det dermed en situasjon
med underdekning på smør.
Oppsummert ser vi altså som i Norge en trend mot fallende forbruk av søtmjølk over
lengre tid. Avsetningen av mjølkeproduksjonen har dermed i hovedsak skjedd gjennom ost og
syrnede produkter, hvor produksjonen steg fram til henholdsvis 2002 og 2008. Etter dette har
forbruket fortsatt å øke, men produksjonen har ikke klart å holde tritt. Det kan dermed være
tilfellet at svenske meieriprodukter har avsetningsproblemer på disse markedene.

36

Se tabell 4.2 i vedlegget for datamaterialet fra Opplysningskontoret for mjølk.
Det er på sin plass å kommentere at vi både her og i kapittelet om storfekjøtt er nødt til å gjøre en rekke
forenklinger på grunn av rapportens omfang. En viktig forenkling er at vi ikke skiller mellom ordinær import til
ordinær toll, import på kvoter gitt i innrømmelser til handelspartnere, og import til nedsatt toll for å oppnå
markedsbalanse.
37
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Figur 2.16

Forbruk og produksjon av fire sentrale meieriprodukter, 1980-2012 (1000
tonn)38
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Den totale mengden slaktet storfe- og kalvekjøtt har hatt en liknende utvikling som mengden
innveid mjølk på meieri39. I 1983 var mengden på 160 740 tonn (den største mengden på 10
år); derfra hvorfra sank den til et lavt punkt i 1988 på 127 490 tonn. Etter dette har
slaktemengden variert fra år til år, men lå i 2012 på det laveste punktet i perioden vi ser på
her, 125 300 tonn.
Eldby peker på at kjøttproduksjonen steg med den svenske inntreden i EU på starten av
1990-tallet. CAP ga bødnene tilskudd for hanndyr og ammekyr, og særlig viktig var
dyrestøtten til spesialisert kjøttproduksjon fram til 2003. Som en del av Agenda 2000 ble det
gitt slaktebidrag for kalver og storfe i 2000, som ble forhøyet 2001 og 2002. (Eldby, 2012;
Lukkarinen mfl., 2011).
Vi ser at produksjonen har vært nedadgående fra 2000 til 2008, noe som igjen må knyttes
til det synkende antallet storfe som vi har pekt på blant annet i figur 2.3. Det økte antallet
ammekyr har ikke klart å dekke opp for nedgangen i mjølkekyr. Videre ble de direkte CAPtilskuddene til produksjon i 2003 vedtatt avskaffet fra 2005. Dette trekkes fram av blant andre

38
39

(Jordbruksverket, 2011a, 2013a, 2013b)
Utviklingen korrelerer.
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Jordbruksverket som en viktig faktor. Sammen med reduksjonen i mjølkeproduksjonen fra
samme tid bidro dette til å redusere produksjonen (Johansson, 2011; Lukkarinen mfl., 2011).
Hanndyrstilskuddet var fortsatt gjeldende, og ble først frikoblet fra og med 2012
(Jacobson, 2011).
Oppgangen i kjøttproduksjonen i 2009 mener Eldby kan tilskrives svak framtidstro i
mjølkeproduksjonen, med påfølgende nedslaktning av besetninger (Eldby, 2012, s. 15;
Johansson, 2011).
Figur 2.17

Produksjon, engrossalg (venstre akse) og selvforsyningsgrad (høyre akse) på
storfekjøtt (inkl. kalv) i Sverige og Norge, 1990–2012 (1000 tonn/prosent)40
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Produksjonen har falt i begge land, men ikke mye. Nivået i Norge toppet seg i 1999, med
95 400 tonn, har svingt noe etter dette, men har sunket fra 2008 til i dag. Sverige hadde en
topp i 2000 på 149 800 tonn; derfra sank nivået til 2008, og tok seg deretter litt opp igjen .
Den svenske produksjonen er større, og svinger mer, og forskjellen var i ferd med å bli
mindre fram til 2009, men generelt er utviklingen i produksjonen ganske lik.
Den norske forsyningsgraden (markert på høyre akse med stiplete linjer i figur 2.17) har
gått fra overskudd ved årtusenskiftet til å dekke 81 % av det nasjonale forbruket i 2012. Den
svenske situasjonen har gått fra full markedsdekning i 1990 til 55 % av det nasjonale
forbruket i 2012.

40

(Jordbruksverket, 2013a; Nortura, 2012, 2013)
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Mye av nedgangen i selvforsyningsgraden på det svenske markedet kan tilskrives
forbruksutviklingen41. Fra 1980 til 1990 lå forbruk og nasjonal produksjon omtrent likt, men
derfra og fram til i dag har forbruket steget, mens produksjonen har falt. Her har det svenske
forbruket av storfekjøtt økt nesten kontinuerlig fra 148 100 tonn i 1990 til 248 700 tonn i
2011, en økning på 68 %. I samme periode har det norske forbruket økt fra 75 700 tonn til
93 700 tonn, en økning på 24 %. Hvor viktig forbruket er, ser vi hvis vi beregner
selvforsyningsgrad for svenskene med samme forbruksutvikling som i Norge. Da hadde
selvforsyningsgraden i 2011 vært 75 %, ikke 55 %.
Hvis vi ser forbruk og produksjon i forhold til folketall, ser vi at mens det norske forbruket
økte fra 18 til 21 kilo per person fram til starten av 2000-tallet, for deretter å synke til 19 kilo
per person, har det svenske forbruket økt nærmest kontinuerlig. Mens en
gjennomsnittssvenske forbrukte om lag 17 kilo storfekjøtt i 1990, var forbruket oppe i 26 kilo
per person i 2011. Produksjonen av storfekjøtt per person har derimot vært lavere i Sverige i
hele perioden enn i Norge, men også svært stabil. Til sammenlikning har den norske
produksjonen per person falt fra 1999.
Figur 2.18

Engrosforbruk og nasjonal produksjon av storfekjøtt per person, 1990–2012
(kilo)42
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Mens forbruksøkningen gjerne blir forklart med henvisning til økt levestandard og endrede
matvaner hos svenske forbrukere, blir svensk kjøtts manglende evne til å dekke
forbruksveksten forklart med blant annet hard konkurranse fra importerte varer. Storfekjøttet
har klart seg best i detaljhandelen, hvor inntektene er høyere. og intervjuundersøkelser viser at
det er mulig å få betalt for «svensk kjøtt» som merkevare. Mange aktører vurderer dette som
41

Sverige har også i internasjonal sammenlikning et høgt forbruk av storfekjøtt (Gotting, 2012).
Befolkningstall for Sverige er per 31. desember, og for Norge per 1. januar (Jordbruksverket, 2013a; Nortura,
2012, 2013; SSB, 2013a; Statistiska centralbyrån, 2012a)
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viktig, ettersom svenske krav til dyrevelferd blir sett på som fordyrende i forhold til
konkurrerende varer. Mesteparten av forbruksøkningen har imidlertid skjedd i restaurant,
storkjøkken og næringsmiddelindustrien. Undersøkelser tyder på at det her ikke betales ekstra
for «svensk kjøtt», og at pris er avgjørende. Dermed blir importert kjøtt fra billigere
produsenter foretrukket framfor svensk kjøtt (Loxbo, 2008; Lööv, Öberg, & Loxbo, 2013).
Det er også verdt å merke seg at grensehandelen med Norge er betydelig, og kan ha
innflytelse på figuren under. Forbruket i figuren er i utgangspunktet beregnet som
innenlandsk forbruk, pluss importerte varer, men fratrukket eksporterte varer. Grensehandelen
med Norge registreres dermed som innenlandsk forbruk, men er i praksis uformell handel.
Ifølge tall fra 2005 og 2006 kjøpte nordmenn totalt om lag 55 000 tonn kjøttvare med bein i
Sverige i 2005, eller om lag 6 % av den samlede svenske kjøttproduksjonen i dette året. Hvis
vi antar at 6 % av den svenske storfekjøttproduksjonen i 2006 ble eksportert til Norge via
grensehandelen, reduseres totalforbruket med 8 tonn, og selvforsyningsgraden øker med to
prosentpoeng i 2006 (Loxbo & Karlsson, 2011). Den nøyaktige størrelsen på grensehandel i
storfekjøtt er ikke kjent, ei heller utviklinga over tid.

2.5 Geografisk spredning
Det meste av storfeproduksjonen foregår i dag i Sør-Sverige, i produksjonsområdene sør for
Vättern som kalles Götalands skogsbygder, Götalands mellanbygder og Götalands södra
slättbygder43. I disse områdene kunne man i 2010 finne henholdsvis 59 % av alt storfe, 59 %
av alle mjølkekyr og 59 % av alle ammekyr (Eldby, 2012, s. 4; Lukkarinen mfl., 2011, s. 2ff).
Dette ser vi tydelig i kartet under, hvor de ulike länenes andel av henholdsvis alle storfe,
alle ammekyr og alle mjølkekyr er delt inn i kvartiler (de fem länene med høyest andeler er
mørkeblå, de fem länene med lavest andeler er lysest, osv.) Den høyeste konsentrasjonen
finner vi i Sør-Sverige. Vi ser at de midtre regionene i Sverige har noen län med høye andeler
av ammekyr, og at Västerbotten skiller seg ut med noen mjølkekyr. Men generelt er
størsteparten av dyrene i Sør-Sverige. Denne fordelingen har i stor grad holdt seg stabil fra
1981 til 2012. Det vil si at over tidsperioden som er studert her, ser storfeproduksjonen ut til å
være fordelt omtrent likt geografisk. Dette blir detaljert gjennomgått i tabell 4.3, 4.4 og 4.5 i
vedlegget.

43

Produksjonsområder følger ikke de administrative grensene, men er heller basert på vurderinger av
jordbruksområdene. Grovt sett tilsvarer de tre produksjonsområdene Götalands skogsbygder, Götalands
mellanbygder og Götalands södra slättbygder de 8 länene Halland, Skåne, Blekinge, Gotland, Kalmar,
Jönköping, Kronoberg og Västra Götaland. Se «Jordbruksstatistisk årbok 2012» for mer informasjon
(Jordbruksverket & Statistiska centralbyrån, 2012, s. 347ff)
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Figur 2.19

Fordeling av totalt antall storfe, ammekyr og mjølkekyr i Sverige 2012, over län
(kvartiler)44
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Det er noen unntak fra regelen. Antallet storfe i Västra Götalands län har falt kjappere enn i
landet for øvrig, og andelen av alt svensk storfe som befinner seg her, er dermed lavere i 2012
(17 %) enn i 1981 (19 %). Det samme gjelder for Skåne, som har gått fra å inneha 15 % av
alle storfe til 14 % av alt storfe. Antallet storfe i Kalmar har derimot økt, slik at dette området
i 2012 innehadde 10 % av alt storfe i Sverige, mot 7 % i 1981. Antallet storfe har gått noe ned
i Jönköping, men mindre enn for landet for øvrig, slik at i dag befinner 8 % av alt storfe seg
her, mot 7 % i 1981. Totalt var 49 % av alt storfe i 2012 i länene Västra Götaland, Skåne,
Kalmar og Jönköping, en økning på ett prosentpoeng fra 1981 (Jordbruksverket, 2012b).
Plasseringen av mjølkeproduksjonen har ikke endret seg stort siden 1980-tallet. 19 % av
alle mjølkekyr var å finne i Västra Götalands län i 1981, en andel som hadde falt til 17 % i
2012. Den største økningen har Kalmar län sett, som hadde 8 % av alle mjølkekyr i 1981, og
12 % i 2012. Skåne län hadde 12 % i 1981, og 11 % i 2012. Dette er alle län i Sør-Sverige
(Jordbruksverket, 2012b).

44

Se tabell 4.3-4.5 i vedlegget for faktiske verdier (Jordbruksverket, 2012b; Statistiska centralbyrån, 2012b)
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Plasseringen av ammekyr er litt mer komplisert. Her har antallet kyr vokst stort siden 1981.
Vi finner fortsatt de aller fleste ammekyrne i Skåne län, 18 % av alle ammekyr var registrert
der i 2012. I 1981 var andelen så høy som 33 %. Ammekyrne har blitt mer jevnt fordelt siden
da. Västra Götalands län har i 2012 16 % av alle ammekyr, en oppgang fra 13 % i 1981.
Deretter kommer Östergötland (8 %), Jönköping (8 %) og Kalmar (7 %). Den største veksten
i antallet ammekyr har imidlertid skjedd i Gävleborg, Värmland, Västernorrland og Dalarna,
hvor antallet har blitt fra 9 til 12 ganger større fra 1981 til 2012. Områdene ligger nord for
Vänern, i produksjonsområdene «Mellersta Sveriges skogsbygder» og «Nedre Norrland».
Totalt befinner 13 % av alle ammekyr seg i disse fire länene (Jordbruksverket, 2012b).

2.6 Drøfting av trender i produksjonen
I dette kapittelet har vi sett hvordan antallet gårdsbruk har falt mer i Norge enn i Sverige fra
1990 til i dag. Reduksjonen i antallet bruk med storfe totalt har vært svært lik i de to landene.
I begge land har nedgangen i disse brukene ligget over nedgangen i antallet bruk totalt, noe
som indikerer at bruk med storfe enten har gått over til andre produksjoner eller har sluttet.
Antallet mjølkebruk har falt mer enn antallet bruk med storfe i begge land, noe som
indikerer at mjølkeprodusentene enten har gått over til andre storfeproduksjoner, andre
produksjoner, eller ligger i forkant av trenden mot nedleggelse av gårder. I Sverige har
imidlertid avskallingen av mjølkebruk gått i høyere tempo enn i Norge. Mens det var 25 921
bruk med mjølkeku i Sverige i 1990 og 27 817 bruk med mjølkeku i Norge i 1990, hadde
svenskene i 2012 mistet 81 % av disse brukene og var nede i 4 968 bruk. I Norge hadde
nedgangen derimot vært «bare» 17 986 bruk, eller 65 %. Det var dermed igjen 9831 bruk med
mjølkeku i Norge, nesten det dobbelte av antallet i Sverige.
Utviklingen i antallet bruk med storfe uten mjølkeleveranser har vært svært lik i de to
landene, med en lavere avskallingstakt fra 1990 til 2012 enn mjølkebruk og storfebruk
generelt. Denne driftsformen er mer utbredt i Sverige enn mjølkebruk. Slik er det ikke i
Norge. Dette innebærer at det er flere rene kjøttprodusenter blant storfeprodusentene i Sverige
enn i Norge. Ammekubesetningene utgjør en betraktelig andel av disse. Antallet ammekyr har
vokst i Sverige fra 1995 til 2010, og særlig kraftig fra 1988 til 1993. Norge har ligget noe bak,
men så også stor vekst gjennom hele 1990-tallet.
Gjennomsnittsstørrelsene har vokst mer i Sverige enn i Norge, og spesielt har
mjølkekubesetingene blitt større. De svenske besetningene har i gjennomsnitt vokst seg rett
under 5 ganger større fra 1980 til 2012, til totalt 70 dyr per gård.
En gjennomsnittlig svensk ammekubesetning har vokst seg om lag tre ganger større fra
1980 til 2012, til totalt 17 dyr per besetning. Dette er om lag samme veksthastighet som de
norske ammekubesetningene har sett over samme periode. Økningen i antallet ammekyr har
kommet etter i Norge, men siden midten av 90-tallet har størrelsen på
gjennomsnittsbesetningen økt mer i Norge enn i Sverige.
En indikasjon på den økte betydningen av spesialisert kjøttproduksjon får vi fra å se at
antallet ammekyr har vokst, og at antallet bruk med ammekyr faller mye saktere enn antallet
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bruk med mjølkekyr. Nyere undersøkelser har vist at de fleste ammekyr står på bruk uten
mjølkeproduksjon. Vi har også sett at produksjonen av storfekjøtt har falt noe i Sverige siden
2000 (og i Norge siden 2008). Det virker derfor rimelig å anta at andelen av
kjøttproduksjonen som kommer fra spesialiserte kjøttprodusenter har gått opp. Her har
Sverige gått fra at 11 % av alle mordyr i 1990 var klassifisert som ammekyr, til 36 % i 2012.
Norge har gått fra 2 % av alle mordyr i 1990 til 22 % av alle mordyr i 2012. Dette kan
indikere at andelen kjøtt fra spesialisert kjøttproduksjon er høyere i Sverige enn i Norge, men
at forskjellen mellom de to landene har blitt mindre. Tall fra kjøttproduksjonen i Sverige
indikerer at SRB har blitt mindre vanlig, mens særlig kategorier «krysninger og øvrige raser»,
en kategori brukt av spesialisert kjøttproduksjon, har steget. Den største andelen står allikevel
kjøtt fra Svensk låglandsboskap for.
En økt satsing på spesialisert mjølkeproduksjon har vist seg vanskeligere å dokumentere.
Gjennomgangen av økonomiske undersøkelser viste oss at svenske mjølkebruk drevet på
heltid i perioden 1996 til 2011 har fått mellom 5 % og 10 % av produksjonsinntektene fra salg
av storfe og storfekjøtt. Sammenliknet viser driftsgranskningstallene for norske mjølkebruk
en andel fra salg av storfe og storfekjøtt på mellom 15 % og 20 %. Det var ingen tydeligere
trender i dette materialet, men vi ser at storfekjøtt og salg av livdyr i gjennomsnitt er en
viktigere inntektskilde for norske mjølkeprodusenter enn for svenske mjølkeprodusenter fra
1996 og til i dag. Dette kan være en indikasjon på høyere grad av spesialisering i Sverige.
Den beste dokumentasjonen på økt satsning på spesialisert mjølkeproduksjon får vi ved å
se på valg av storferaser og avlsstrategier. For det første har vi sett at gjennomsnittlig
mjølkeavdrått har økt mer i Sverige enn i Norge fra et likt nivå i 1980. På 1990-tallet økte
avdråtten i Sverige mer enn den norske hvert år. Dette bildet har så snudd seg siden om lag
2004, fra da av har den norske avdråtten i snitt økt mer. Svenske kyr produserte i 2011
allikevel mer enn 2 000 liter (ikke-EKM-korrigert) mer per årsku enn norske kyr. En viktig
årsak bak den svenske økninga er den økte bruken av Svensk låglandsboskap, en Holsteinrase, og mindre bruk av Svensk rödbrokig boskap. Her har økt mjølkeproduksjon lenge vært
det viktigste avlsmålet, mens i NRF og SRB har kjøttproduksjon større prioritering som
avlsverdi.
Geografisk befinner størstedelen av storfesektoren seg på samme sted i 2012 som i 1980 –
Sør-Sverige er sentrum, særlig for mjølkeproduksjonen, men også for spesialisert
kjøttproduksjon. Den største veksten i ammekubesetninger mellom 1980 og 2012 har kommet
noe lenger nord.
Den svenske mjølkeproduksjonen har falt, særlig siden år 2000. Det er en lik trend både i
Norge og Sverige på at forbruket av drikkemjølk faller. Mjølka må dermed omsettes på annet
vis, dersom råvaremengden skal opprettholdes. Sverige har siden 2002 sett fallende
produksjon av ost, samtidig som etterspørselen har økt. Også produksjonen av syrnede
produkter og smør har falt svakt, mens etterspørselen særlig i seinere år har gått oppover.
Til sammenlikning har den norske produksjonen totalt også gått ned, men ikke fullt så
mye, og den norske markedsregulatoren snakker om at produksjonsmålene er blitt nådd. Også
her skisserer analytikere som Tufte (2012) et mulig avsetningsproblem på markedet for ost og
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yoghurt, hvor konkurransen fra importvarer har økt. Denne trenden ser ut til å ha kommet
lenger i Sverige i dag.
Den samlede kjøttproduksjonen har også sunket, men mindre, til 125 000 tonn slaktet
storfe- og kalvekjøtt i 2012. Fallet har vært tydelig siden 2000. Den norske produksjonen er
tydelig mer stabil enn den svenske, men har også falt i de seinere årene. Økningen i
ammekubesetningene har altså ikke klart å erstatte nedgangen i mjølkekubestandene, hverken
i Norge eller Sverige. Den største årsaken til at svenskene ser fallende dekning av eget
nasjonalt marked er forbruksøkninga, men også produksjonsfallet bidrar.
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3 Drivkrefter bak trendene

Problemstillingen bak denne rapporten er å se på hvorvidt Norge ser en liknende utvikling
som Sverige, og i så fall om det kan være muligheter for at situasjonen i Sverige i dag er en
situasjon Norge vil havne i om 10–15 år. Dette innebærer at vi vektlegger sammenlikninger
av utviklingstrender, heller enn sammenlikning av dagens situasjon. Dette kapittelet skal
kartlegge noen av drivkreftene bak utviklingstrendene av interesse i Sverige, og se om samme
drivkrefter er i spill i Norge. Grunnet rapportens omfang begrenser vi oss til å se på det som
kan kalles mer overordna rammevilkår, og gjør ingen større analyse av relativ vekt i
årsakssammenhengen utover det som er gjort i eksisterende litteratur. Vi velger oss følgende
utviklingstrender som bakgrunn for kartlegginga:
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Utviklingen i antallet bruk med storfe totalt er svært lik i Norge og Sverige. Imidlertid
er sentraliseringen av mjølkeproduksjonen (en trend mot færre kyr, og færre og større
bruk) mye tydeligere i Sverige enn i Norge. En skulle dermed forvente at
rammevilkårene for storfeproduksjon generelt er liknende for norske og svenske
bønder, men at vilkårene for svensk mjølkeproduksjon skiller seg storfeproduksjon i
Sverige og fra mjølkeproduksjonen i Norge.
Sverige har langt flere ammekyr og bruk med ammekyr enn Norge, men
gjennomsnittsstørrelsen på ammekubesetningene er svært like i de to landene, og har
blitt likere de seinere årene gjennom at gjennomsnittsstørrelsen har økt mer i Norge
enn i Sverige. Geografisk ser ammekuproduksjonen ut til å ligge noe lenger nord i
Sverige enn mjølkeproduksjonen. En kunne dermed forvente at rammevilkårene for
ammekuproduksjon likner i de to landene.
En rekke indikasjoner peker på at svensk mjølkeproduksjon har blitt mer spesialisert.
De siste årene har Norge kommet noe etter, hovedsaklig på økning i gjennomsnittlig
avdrått. Driverne bak den svenske spesialiseringen av mjølkeproduksjonen kan være
interessante å avdekke. Hva har drevet bønder til å velge mellom disse to
produksjonsretningene?
Hva gjør at svenskene ikke klarer å utnytte den økte forbruksveksten på
hjemmemarkedet på kjøttprodukter? Nyere beskrivelser av den norske situasjonen
snakker om en liknende trend mot økt forbruk i Norge, og kunnskap om dette i
Sverige kan derfor være nyttig.
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3.1 Rammevilkår i offentlig landbrukspolitikk
Blant rammevilkårene vi velger å diskutere, er tilskudd, prisregulering, produksjonsregulering
og importvern. Det er heller ikke uvesentlig å merke seg de overordna målsettingene for
politikken.

3.1.1 Før 1980
Når jordbrukspolitikken ble lagt fast på 1930-tallet, lå det tre offisielle målsettinger til grunn
for politikken: Lik lønn for bønder som for industriarbeidere, nasjonal matsikkerhet og
effektivisering av driften. For å oppnå disse til dels motstridende målsettingene ble det innført
en rekke reguleringer som var gjeldende fra 1930-tallet til slutten av 1980-tallet. Blant disse
var ordninger for prisfastsettelse, jordbruksforhandlinger, importvern og markedsregulering
av overproduksjon (Gustavsson, 1992; Lindberg, 2012).
Et trekk ved jordbruksforhandlingene i Sverige var at fra 1963 var forbrukerne representert
ved offentlig utnevnte representanter, gjerne fra fagforeninger, i det korporative arbeidet med
utforming av landbrukspolitikk (Rabinowicz, 2003). Norge har ikke hatt noe liknende.
Målsettingen ble endret noe i 1967 da effektivitet ble prioritert opp som et viktigere mål.
Med henvisning til rikets sikkerhet ble det også vedtatt at selvforsyningen ikke skulle komme
under 80 %. Her ble det også bestemt at prisene på jordbruksprodukter skulle økes saktere,
noe som sammen med tilskudd til pensjon og voksenutdanning skulle føre ressurser ut fra
jordbruket og over i andre næringer. Konsekvensen av disse endringene ble et stort fall i reelle
priser, stort fall i produksjonen og en kraftig reduksjon i antallet bønder (Rabinowicz, 2003).
I 1977 ble så landbrukspolitikken endret tilbake til fokus på bøndenes inntekter, noe som
førte til stigende priser, stigende produksjon og etter hvert overproduksjon (Rabinowicz,
2003).

3.1.2 Fra små endringer og radikal reform til EU-medlemskap
Fram til 1980-tallet hadde svenskene et landbrukspolitisk system som var stabilt for
mjølkeproduksjonen. Men stigende priser og økende overproduksjon førte til endringer i
1985, hvor «forbrukerens målsettinger» (formodentlig sikker, god og billig mat) ble offisielt
likestilt med målet om inntekter til bonden. På 1980-tallet ble det også innført to midlertidige
tiltak, et forbud mot nyinvesteringer i båsplasser (1983–1988) og et toprissystem for mjølk
(1984–1989) (Gustavsson, 1992; Lindberg, 2012; Rabinowicz, 2003).
Dette systemet ble satt under press fra 1985, hvor debatten om kostnadene ved
prissubsidiene tok av etter lansering av flere kritiske debattbøker. Rabinowicz (2003) trekker
fram flere sammenfallende faktorer som åpnet for gjennomføring av omfattende reformer mot
slutten av 1980-tallet.
1)

Opinionen og politikerne så på slutten av 1980-tallet den høye inflasjonen som en
direkte følge av blant annet forhandlingene om prisen på jordbruksvarer to ganger i
året.
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2)
3)
4)
5)

Endringer i den kalde krigen bidro til at statlige institusjoner ønsket å bruke mindre
ressurser for å oppnå matsikkerhet.
LRF lanserte i 1988, under ledelse av Bo Dockered, et «spårskifte», hvor de begynte
å argumentere for at markedsreguleringen måtte avskaffes.
Sosialdemokratene begynte å samarbeide med andre partier enn Centerpartiet, det
tradisjonelle jordbrukspartiet i Sverige.
Forhandlingene om GATT i den såkalte Uruguay-runden var underveis (1986–1994),
og noen forventet at en avtale her ville stille krav om større omlegginger av den
svenske landbrukspolitikken.

I 1989 kom så «Livsmedelspolitiska arbetsgruppen» med et forslag om å avregulere
jordbruket. I arbeidsgrupper før tidligere reformer hadde fagkomiteer med partsrepresentasjon
blitt satt ned for å komme med utredninger. Denne gangen ble forslaget fulgt opp av en
uortodokst organisert komite bestående av parlamentsmedlemmer. Komiteen, og de
involverte partiene, ble enige om en omfattende deregulering av det svenske landbruket
(Eldby, 2012; Gustavsson, 1992; Rabinowicz, 2003).
Kort oppsummert ble alle indre markedsreguleringer avskaffet, noen med
overgangsperioder. De offentlige organene for markedregulering ble avskaffet. Det samme
ble offentlig prisfastsetting gjennom partsforhandlinger. Eksportsubsidier ble vedtatt avskaffet
etter en overgangsperiode. I tillegg ble det vedtatt overgangsstønader (estimert til totalt å
koste 14 milliarder SEK i 1989), hvor gårdbrukere som trappet ned, la jord brakk eller byttet
næring, fikk utbetalt støtte (Gustavsson, 1992; Rabinowicz, 2003)
Konsekvensene av dette var stort prisfall fra 1989 til 1993. Mjølkeproduksjonen falt fra
1989 til 1992, men steg etter dette. Antallet ammekyr steg. 3,8 millioner dekar land ble tatt ut
av produksjon, men kun 800 000 dekar permanent omdisponert til andre formål enn landbruk.
Strukturendringen tiltok i perioden 1989–1993. Kompensasjonsbetalingene var vedtatt å
gjelde for en fireårsperiode fra 1990, og var dermed fortsatt på plass da Sverige gikk inn i EU.
Dermed fikk gårdbrukerne bedre økonomi (Rabinowicz, 2003).
Det er interessant at denne nærmest totale dereguleringen kom kun noen få år før Sverige
gikk inn i EU. Rabinowicz mener det er trolig at reformen ble vedtatt uten tanker om
framtidig EU-medlemskap, siden en total deregulering satte den svenske jordbrukspolitikken
lenger unna politikken som ble ført i EU. Mot dette kan en innvende at den politiske ledelsen
kan ha hatt et ønske om å fjerne reguleringene for på den måten å tvinge fram et landbruk som
ville være i stand til å konkurrere innenfor EU.
At EU-forhandlingene begynte i 1991, må ha påvirket implementeringen og
gjennomføringen av reformen, for ikke å nevne effekten den hadde på den enkelte gårdbruker.
Rabinowicz mener at de aller fleste gårdbrukerne utsatte drastiske endringer av drifta til
avgjørelsen om EU-medlemskapet var tatt (Rabinowicz, 2003).

42

Rapport 5-2013

Større reformer av den felles jordbrukspolitikken i EU
MacSharry-reformen (1992). Vedtatt 1992, og dermed den gjeldende CAP da Sverige gikk
inn i EU. Innebar bl.a. høyere bidrag til storfekjøtt enn tidligere, kutt i intervensjonspriser på
smør og storfekjøtt, samt en del velferdstiltak.
Agenda 2000 (1999). Vedtatt i 1999. Lavere administrerte priser på storfekjøtt, høyere
støttenivå, lavere intervensjonspriser på mjølkeprodukter, offentlig lagring av storfekjøtt, alle
tiltak rettet mot distriktspolitisk utvikling samlet under søyle 2.
Midtveisgjennomgangen (2003). Også kalt Fischler-reformen. Vedtatt i 2003, og
gjennomført i Sverige i 2005. Kutt i intervensjonspriser for smør og skummamjølkpulver,
innført system med gårdsstøtte som erstatning for produksjonsdrivende støtteformer,
innføring av tverrvilkår for å få utbetalt gårdsstøtte, innføring av et spesielt mjølketilskudd,
åpning for å overføre midler fra søyle 1 til søyle 2.
Helsesjekken (2008). Senkning av intervensjonspris på smør og skummamjølkpulver,
utfasing av mjølkekvoter vedtatt, flere støtteformer over i gårdsstøtten, økt mulighet for andre
anvendelser av midler i søyle 1, åpning for å omfordele støtterettigheter til gårdsstøtte, og
innførsel av nye vilkår for utbetaling av gårdsstøtte.
(Jacobson, 2011)

3.1.3 EU-medlemskap og reregulering
Fra og med 1. januar 1995 har Sverige vært medlem av EU. De har dermed fått en felles
jordbruks- og matpolitikk, samt et felles varemarked og felles tollvern, med andre EU-land.
Konsekvensen av dette var at mange av reguleringene ble gjeninnført. Johansson sier at
målsettingen fra innmeldingen av var å innarbeide EU-politikken fra dag 1. Andre analytikere
slår allikevel fast at aktørenes politiske preferanser for jordbrukspolitikk ble varig endret på
slutten av 1980-tallet og med reformene i 1990. Fra å ha stått for en regulert linje fram til
1990, har svenskene støttet opp om markedsretting og liberalisering av jordbrukspolitikken.
Dette gjelder også i deres holdning til CAP (Jacobson, 2011; Rabinowicz, 2003) (Eldby,
2012; Johansson, 2011).
At den nasjonale, svenske landbrukspolitikken ble erstattet av CAP innebar at
målsettingene derifra også ble gjeldende for svensk landbrukspolitikk. Overordna var disse
økt produktivitet, rimelig levestandard for bønder, stabile markeder, matsikkerhet og rimelige
priser på jordbruksvarer. Alt dette var målsettinger som den svenske landbrukspolitikken
tidligere hadde ønsket å oppnå.
CAP anno 1995 inneholdt arealstøtte per hektar til dyrkere av korn, oljevekster,
belgvekster, oljelin og gress til ensilering. Det ble gitt støtte til storfe, hvor Sverige fikk tildelt
en nasjonal kvote på antall dyr som kunne støttes. Hanndyr ble fordelt nasjonalt, mens
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ammekyr ble fordelt mellom gårder. Ammekustøtten lå på ca. 2 000/1 000 kroner. Til
dyrestøtten var også koblet til et visst forhold mellom antall dyr og tilgjengelig areal på
gården, et ekstensiveringstilskudd (Jacobson, 2011).
CAP inneholdt også prisregulering, med en intervensjonspris for intervensjonsoppkjøp.
Reguleringer som mjølkekvotesystemet ble gjeninnført. Sverige ble tildelt en mjølkekvote
på 3,3 millioner tonn. Ifølge Johansson ønsket svenskene seg 3,5 millioner tonn (Johansson,
2011).
I tillegg fikk Sverige rett til å støtte nordlige deler av landet ekstra.
Grensebeskyttelsen mot medlemslandene i EU bortfalt, og Sverige ble en del av det indre
markedet. De fikk også et felles tollvern mot land utenfor EU med de andre EU-statene.
Sett i lys av 1990-reformen mener Rabinowicz at EU-medlemskapet hadde liten
påvirkning. Prisene sank noe, men ikke mye. Sverige klarte også å få produksjonsrettigheter
(mjølkekvote, støtterettigheter, osv) på linje med sin historiske produksjon. Her støttes hun
også av Johansson, som peker på hvordan volumene av storfekjøtt og mjølk økte etter
medlemskapet. (Rabinowicz, 2003).
Tabell 3.1

Direktestøtte til svensk jordbruk, noen utvalgte tilskuddskategorier, 1996–2004
(millioner SEK, inflasjonsjustert til 2012)45

Areal Hanndyr Ammeku
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

4 574
4 449
4 460
4 094
4 191
4 806
4 641
4 547
4 561

484
460
463
440
398
448
557
523
249

257
300
298
281
236
268
324
304
135

BSE Slakt Ekstensivering
/ mjølk
175
1
–
104
19
–
–
18
–
–
–
–
–
155
300
–
306
314
–
510
366
–
471
357
–
164
400

Sum all
direktestøtte
5 528
5 365
5 285
4 857
5 318
6 165
6 445
6 248
5 554

Agenda 2000 i 1999 ble Sveriges første CAP-reform. I 2000 ble det innført et slaktebidrag til
storfe som var åtte måneder eller eldre ved slakting, og kalver mellom en og sju måneder.
Okse/tyr med slaktevekt over 185 og stuter over 9 måneder fikk støtte. Prisene ble også
redusert (Jacobson, 2011).
Som en del av Agenda 2000-reformen ble distriktspolitikken samlet som den såkalte andre
søylen i den felles jordbrukspolitikken. Herunder havner blant annet en kompensasjonsstøtte
til områder mindre egnet for jordbruk (Less Favoured Areas (LFA) i EU-sjargong). Den blir
utbetalt som et ekstra tilskudd til bønder i vanskeligstilte områder. Kravene for å få slik støtte

45

BSE-tilskudd var erstatning for lave priser. Ekstensiveringstilskuddet ble gitt som en del av tilskudd til
ammeku og hanndyr i 1996–1999, før det ble avskaffet i 2003. Mjølkebidraget ble innført i 2004, og oppgis i
tabellen i kolonnen for ekstensiveringstilskudd. Jacobson oppgir også et sauetilskudd, med økende nominell
verdi fra 29 millioner i 1996 til 40 millioner i 2004 (Jacobson, 2011)
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varierer etter område, men inkluderer et visst areal og et visst dyrehold. (Jordbruksverket &
Statistiska centralbyrån, 2012). I Sverige gis denne til jordbruket i Norrland.
Avtalen med EU åpner også for en nasjonalt finansiert særlig støtte til Norrland, som
sammen med LFA-støtte og miljøstøtte tilsvarer det som tidligere ble utbetalt som særlig
Norrlandsstøtte. Blant annet mjølkeprodusenter kan søke om slik støtte. Miljøstøtte går til en
rekke ulike miljøtiltak, som å ivareta utrydningstrua dyrearter og landskapspleie
(Jordbruksverket & Statistiska centralbyrån, 2012).

Markedsordninga for mjølk i EU
I den felles markedsordninga for mjølk har EU tradisjonelt brukt følgende hovedinstrument:
- Grensevern i form av tollavgifter, tollkvoter og minste importpris
- Produksjonskvoter med definert volumtak på mjølkeproduksjonen
- Intervensjonspriser på smør, skummamjølkpulver og ost
- Oppkjøp til og salg fra lager av smør, skummamjølkpulver og ost
- Eksport og bruk av eksportsubsidier
(Andgard & Klepp, 2009)

3.1.4 Omlegging av prisstøtte og utfasing av mjølkekvoter
I 2003 ble det vedtatt at den største andelen av tilskuddene fra 2005 skulle gis uten tilknytning
til produksjon som ren inntektsstøtte. Dette innebar at tilskuddene til ammekyr,
slaktetilskuddet og mjølketilskuddet ble fjernet. Det ble innført en rekke krav som måtte være
oppfylt for at gårdbrukeren skulle få utbetalt tilskuddet. Størrelsen på tilskuddet ble fordelt
etter såkalte støtterettigheter, basert på produksjonen i perioden 2000-2002. En del av
direktestøtten skulle overføres til distriktsdelen av budsjettet (søyle to), såkalt modulering.
Disse er også merket i tabellen under. Det ble også åpnet for nasjonale tilskudd til særlige
tiltak, en såkalt nasjonal kuvert (Jacobson, 2011; Johansson, 2011).
Innenfor rammene av mulighet for nasjonal tilpasning la Sverige seg på en linje hvor de
ønsket minst mulig av tilskuddene koblet til produksjon. Sverige innførte støtten etter en
regionalisert modell med noen historiske innslag. Det vil si at støtterettighetene ble satt til
ulike nivåer etter hvilken region de ble tildelt, samt hvilke utbetalinger søkeren hadde mottatt
tidligere (Jacobson, 2011)46.
Fra og med 2004 ble det innført et mjølkebidrag for produsenter med mjølkekvote som
hadde vært aktiv produsent i kvoteåret. Dette var gjeldende fram til og med år 2006. Videre
senket midtveisgjennomgangen prisgulvet på mjølk (Jacobson, 2011). Mjølketilskuddet var
frikoblet fra og med 2007.

46

Det er benyttet en annen regionsinndeling for disse støtteområdene enn det som benyttes for andre
administrative oppgaver og landbruksstatistikk for øvrig. Se Eldby (2012) eller Jordbruksverkets nettside for
gårdsstøtten for mer informasjon (Jordbruksverket, 2013d).
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Tabell 3.2

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Direktestøtte til svensk jordbruk, etter tilskuddskategorier, 2005–2009 (millioner
nominelle SEK)47

Gårdsstøtte Hanndyr Potet,
Nasjonal Modulering
Sum
protein- og
kuvert
direktestøtte
energivekster
5 955
295
76
1
68
6 396
6 098
366
74
2
91
6 631
6 584
350
65
1
109
7 110
6 768
323
61
3
112
7 267
7 078
365
71
2
–
7 516
6 208
319
30
–
–
6 556
6 041
310
33
–
–
6 384

I 2009 kom den neste større CAP-endringen i form av den såkalte Helsesjekken. Her ble
arealgrensen for å motta gårdsstøtte hevet, og mjølkekvotene vedtatt utfaset.
Hanndyrtilskuddet ble frikoblet fra antallet hanndyr i 2012, gjennom at tidligere mottakere av
hanndyrstøtten får et tillegg til gårdsstøtten basert på deres produksjon i 2009 og 2010
(Jacobson, 2011).

3.1.5 Politiske rammevilkår som drivere av tilpasninger
For å oppsummere ser vi altså at det svenske jordbruket har gått fra et svært stabilt system
fram til slutten av 1980-tallet, til å få offentlige politiske rammevilkår endret flere ganger fra
1989 og fram til i dag. Det regulerte systemet opprettet før og under andre verdenskrig ble
vedtatt fjernet i 1989. For bønder med storfe betydde dette at produktene ikke lenger var
prisregulert, og at støttenivået skulle ned. Et kraftig fall i priser fulgte, sammen med en
tydelig omlegging av produksjonen fra mjølk til økt satsning på ammekyr.
Denne reformen innførte politikk som gjorde at den vedtatte svenske jordbrukspolitikken
lå lenger unna CAP. Når da Sverige begynte med forhandlinger om medlemskap i 1991, og
Uruguay-runden enda ikke var fullført, virker det rimelig å tro at effektene av dereguleringen
ikke ble så store som de kunne ha blitt – flere analytikere mener at svenske bønder avventet
tilpasninger til utfallet av disse to store prosessene ville bli klare. Når da Sverige gikk inn i
EU i 1995, ble flere reguleringer gjeninnført. Stabilisering av produksjon og priser fulgte.
Jordbruksverket slo i sin gjennomgang i 2011 fast at jordbruksproduksjonen var
forholdsvis lite påvirket av EU-inntredenen, i betydningen av at det kan observeres få
trendskifter rett etter 1995 (Jacobson, 2011). EU-medlemskapet betød at det ble gitt støtte til
produksjon av storfe, som både mjølke- og kjøttproduksjon nøt godt av. At Uruguay-runden
var blitt sluttført med etableringen av WTO i 1995, må imidlertid ha bidratt til EU begynte å
legge om landbrukspolitikken sin, og det er grunn til å tro at disse omleggingene har hatt mer
å si for Sverige.

47

Støtten til dyrking av potet for potetstivelse og hanndyr ble frikoblet i 2012, støtten til proteinvekster frikoblet
i 2010, støtten til energivekster ble frikoblet i 2009 (Jacobson, 2011; Jordbruksverket & Statistiska centralbyrån,
2012)
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I 2003 ble det vedtatt at de produksjonsdrivende subsidiene skulle fases ut, til fordel for
såkalt gårdsstøtte, uten kobling til produksjonen. CAP-reformene vektla også mer satsning på
distriktspolitikk og miljø- og dyrevennlig produksjon. Her valgte Sverige å legge seg på ei
linje i retning av å gi mest mulig støtte uavhengig av produksjon.
EU-medlemskapet betød også at tollvernet mot de andre EU-statene forsvant, og at Sverige
ble en del av det indre markedet. Dermed økte konkurransen, noe særlig storfekjøtt, ost og
syrnede produkter fikk merke.

3.1.6 Norsk og svensk landbrukspolitikk sammenliknet
Et viktig punkt når en skal sammenlikne norsk og svensk landbrukspolitikk er størrelsen på
tilskudd48 som gis til ulike produksjoner, og hvorvidt storfeproduksjon støttes av ulike tiltak .
Det lar seg vanskelig gjøre å gi en sammenliknbar framstilling av støttegraden for
mjølkeproduksjon og kjøttproduksjon i de to landene, og den følgende vurderinga av
prioriteringer og omfang blir dermed nødvendigvis av mer kvalitativ karakter.
Tallmateriale viser at tilskudd i Norge i 2011 utgjorde 43 % av inntektene hos spesialisert
ammekuproduksjon. Husdyrtilskuddet var den desidert største kategorien, fulgt av
driftstilskudd. (Ekspertgruppen for økt storfekjøttproduksjon, 2013; Nortura, 2013).
En av de største omleggingene i Sverige har vært omleggingen fra prisstøtte i CAP til
prisuavhengig støtte. Det var lenge mulig å få støtte til hanndyr og ammekyr, samt støtte til
mer ekstensiv drift og slakt av storfe eldre enn åtte måneder. Hanndyrstøtten har vært et av
tilskuddene som ble frikoblet sist (2012). Det var færre tilskudd til mjølkeproduksjon, med
mjølkebidraget i 2004 som et unntak. Støtten til produksjon av storfekjøttproduksjon kan altså
tenkes å ha bremset strukturutvikling. Også arealstøtten må ha vært av betydning for
storfeprodusentene. Det samme kan overgangen fra produksjonsstøtte til direktestøtte, hvor
det ikke stilles krav til produksjonen.
De norske tilskuddene til ammekyr blir vurdert som i liten grad å være
produksjonsdrivende, ettersom de ikke stiller krav til kalving og høyere tilskudd utbetales for
mindre besetninger. Det utbetales driftstilskudd for hold av mjølkekyr og ammekyr
(Ekspertgruppen for økt storfekjøttproduksjon, 2013)
Tilskuddene til mjølkeproduksjon i Norge har en strukturbevarende profil, som gjør at
mindre besetninger får en høyere tilskuddsdel av sine inntekter (Ekspertgruppen for økt
storfekjøttproduksjon, 2013).
Tilskuddene har også en geografisk profil, med ulike tilskudd til ulike tilskuddssoner. Det
samme ser vi i Sverige, hvor den tidligere Norrlandsstøtten rettet mot nordlig landbruk er

48

Definisjoner av ulike former for tilskudd og støtte: Direkte støtte gis såkalt produksjonsuavhengig til dyr og til
dekar, såkalt produksjonsavhengig støtte gis som pristilskudd til produkter, og det gis investeringsstøtte. I tillegg
kommer det en rekke indirekte tilskudd, i form av forskning, undervisning og rådgivning. I bredere forstand bør
kanskje også distriktspolitiske tiltak som støtte til infrastruktur inkluderes (Fjellhammer, 2013; Reidius &
Odenstad, 1993).
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videreført som Sveriges implementering av søyle 2 og det nye fokuset på distriktspolitikk i
CAP49.
Men det er selvsagt ikke bare tilskuddene som er av betydning. Reguleringen av priser er i
dag forskjellig i Sverige og Norge. Ordningen med fastsettelse av prismål i
jordbruksforhandlinger ble avskaffet i Sverige med reformen i 1989 (importvernet ble
beholdt). Prisregulering ble gjeninnført med EU-medlemskapet i 1993, med en obligatorisk
intervensjonspris for oppkjøp til lager (Rabinowicz, 1993).
I Norge ble det fram til 1995 i jordbruksforhandlingene fastsatt en maksimalpris for ulike
mjølkeprodukter til forhandler. Fra 1997 fungerer målprisordningen slik at avtalepartene i
jordbruksforhandlinga enes om en målpris for en representantvare, som skal være en
maksimal pris på varen, men mulig å oppnå. I praksis er prinsippet med korporativt fastsatt
maksimalpris det samme, men måten dette organiseres på, har blitt endret (Bergset, Forsell, &
Mjelde, 2002).
Målprissystemet for mjølk er fortsatt gjeldende i Norge, mens målprissystemet for
storfekjøtt ble endret i 2009 som en reaksjon på behov for å tilpasse seg WTO-regelverket.
Det ble i jordbruksforhandlingene 2009 enighet om (og senere vedtatt av Stortinget) at det i
stedet skulle innføres en volumbasert modell, fra og med 1. juli 2009. Denne baserer seg på å
oppnå markedsbalanse ut i fra dekningsgrad og forsyningsbalanse gjennom å kontrollere en
planlagt gjennomsnittlig engrospris (Nortura, 2013).
Det er fortsatt en begrenset mulighet for regulering av produksjonen gjennom lagring og
eksport, men denne er innsnevret. For svensk produksjon ble mulighetene for
markedsregulering gjennom lagring og eksport innsnevret på 1990-tallet, så utvidet noe med
EU-medlemskapet, for så å bli innsnevret igjen (Nortura, 2013).
I denne sammenhengen spiller importvernet en stor rolle. Det er maksimalpriser som settes
i jordbruksforhandlingene, og disse må kunne tas ut i markedet. Det forutsetter at
konkurransen fra billigere importvarer er begrensa gjennom et fungerende tollvern. Både for
Norge og Sverige er avtaleverket i WTO viktig, ikke minst etter omlegging av importvernet
for kjøtt og mjølk fra kvantumsbasert til tollbasert importvern. Denne avtalen begrenser
muligheten for eksport som markedsreguleringstiltak. Her har Sverige et annet importvern
enn Norge, ettersom de som EU-medlemmer er med i det indre markedet med fri bevegelse av
varer. Norge er som EØS-medlem unntatt fra store deler av handelen med landbruksvarer.
I 1983 ble det innført et kvotesystem50 for mjølkeproduksjon i Norge, som en konsekvens
av et ønske om å senke mjølkeproduksjonen ned mot et politisk satt mål uten å senke
inntektene til mjølkebøndene. Størrelsen på den totale kvotemengden ble satt ned over 1990tallet, etter hvert som forbruket gikk ned og WTO-avtalen i 1994 satte begrensninger på
eksport som reguleringstiltak. Reglene har blitt endret flere ganger; ved å åpne opp for salg
49

Det bør kommenteres at Sverige her har brukt handlingsrommet sitt innenfor CAP i mye mindre utstrekning
enn f.eks. Finland, som har innlemmet store deler av landet i området for særlig nordlig støtte (Eldby, 2011,
2012).
50
Kvoteordningen i Norge og Sverige fungerte opprinnelig som et toprissystem, hvor produsenten mottar mindre
for mjølk produsert utover det hun har kvote til å produsere. Dette ble i Norge endret i 1997, og i stedet ble det
innført en overproduksjonsavgift. EF innførte mjølkekvoter i 1984, og avviklet da oppkjøp til garanterte priser,
en ordning som hadde skapt stor overproduksjon.
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via staten innenfor produksjonsområder (1997), mulighet for privat salg på en viss andel av
kvoten (2002), og åpning for kvoteleie (2009). Konsekvensen er at tilgang på kvote i dag i
liten grad begrenser produksjonen av mjølk hos den enkelte produsent (Almås, 2002;
Nordlund, Stornes, Hegrenes, & Sjelmo, 2009).

3.2 Økonomien i produksjonen
En annen mulig driver bak endringene vi har sett ovenfor, er økonomien i produksjonen. Hvis
mange ikke tjener penger over tid, vil en økonomisk sett forvente nedleggelser – eller ulike
tilpasninger for å forsøke å tjene mer penger. Tradisjonelt har strukturendringer vært en måte
å gjøre dette på, gjennom å forsøke å utnytte størrelsesfordeler. De fallende markedsandelene
vi så i produksjonen, kan også kunne skyldes endringer i konkurranseforhold.
Å se på økonomien som en direkte driver er problematisk, idet en forventer at
strukturtrendene også får konsekvenser for økonomien – klarer en å utnytte størrelsesfordeler
riktig, vil kostnadene gå ned og resultatet bedres. Trender i økonomisk utvikling bør dermed
sammenholdes med utviklingen på de andre dimensjonene vi til nå har drøftet, for å se
utvikling over tid.
Et svært viktig moment i denne sammenhengen er bondens individuelle og rasjonelle
tilpasning til rammevilkårene. Ekspertgruppa for økt storfeproduksjon fastslår at det nå skjer
en økning i antallet bruk som vil tjene på å spesialisere seg i mjølkeproduksjon. Denne gruppa
mener at det går en grense ved om lag 25 årskyr for hvor det lønner seg å prioritere mjølk
over kjøtt. Besetninger med flere mjølkekyr enn dette vil altså kunne tenkes å prioritere mjølk
i større grad. Ekspertgruppa mener allikevel at bruk under 25 kyr vil utgjøre størsteparten av
brukene i Norge også framover. Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved hvor lenge
dette vil vare: Prognoser utført av Fjellhammer viser at det allerede i 2015 kan være flere bruk
med mer enn 30 kyr, og at gjennomsnittsstørrelsene allerede i 2017 kan være 30 kyr per bruk
(Ekspertgruppen for økt storfekjøttproduksjon, 2013; Fjellhammer, 2013).
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Figur 3.1

Netto driftsresultat for mjølkebruk og kjøttforetak, 1996–2011 (NOK,
inflasjonsjustert til 2011)51
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Tall fra de svenske driftsgranskningene belyser dette. Dette er gjennomsnittstall for et større
gjennomsnittsbruk drevet på heltid fra ulike størrelsesgrupper. Som vi ser, har økonomien hos
de større mjølkebrukene sett en positiv utvikling fra 1996 og til i dag, med unntak av 2009,
som var et spesielt negativt år grunnet store prisfall i prisene til bonden på korn og mjølk, uten
tilsvarende fall i drifts-, kapital- og leiekostnader. Vi ser også at gjennomsnittlig vederlag til
arbeid og egenkapital hos mindre mjølkeforetak og kjøttforetak ligger langt under vederlaget
for de større brukene. Husk at disse brukene kan være i en situasjon hvor vederlaget må
fordeles på flere enn på de mindre brukene.
Inntektene hos den største bruksgruppen har steget i perioden, mens inntektene hos de
mindre mjølkebrukene har vært forholdsvis konstante – i reelle termer. De siste årene har
imidlertid sett store svingninger hos disse brukene, antakeligvis knyttet til økte svingninger i
mjølkeprisen. Inntektene hos brukene med kjøttproduksjon har falt siden 2005, samtidig som
kostnadene ikke har sett en så positiv utvikling.
Nominelle produsentpriser falt med 10 % fra 1989 til 1993, noe som innebar en reell
reduksjon på 30 % (Rabinowicz, 2003). Dette er en utvikling som kan knyttes til endringer i
de politiske rammevilkårene. Fra å være prisregulert fram til 1990 ble prisen på mjølk og kjøtt
frisluppet fra og med 1991, og så regulert på nytt ved inntredenen i EU i 1995.
Trenden over tid fra og med 1991 har vært stabile eller fallende avregningspriser på mjølk
fram til 2006. De norske mjølkeprisene ble også kraftig satt ned fram til 1984, gikk noe opp
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Den svenske statistikken skiller mellom ulike størrelser gjennom å omregne areal og dyretall til et beregnet,
standardisert arbeidsbehov. Disse tallene er hentet fra JEU for gruppene Mjølk 1600–3199 standard arbeidstimer,
Mjølk 5600 og over, og Kjøtt 800–3199. For å gjøre tallene tolkbare har vi først inflasjonsjustert dem til svensk
nivå i 2011, og så konvertert til NOK med vekslekursen 1 SEK = 0,8361 NOK, årsgjennomsnitt for 2011 fra
Norges Bank. Tallene viser altså hvor mye resultatene tilsvarer i 2011–NOK. Merk at tallene for 2002–2004 ikke
er inkludert, og at sammenlikningene bakover i tid ikke er 100 % sikre (Jordbruksverket, 2012c; Norges Bank,
2012).
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fra 1988 til 1992, og har derifra falt stabilt fra 5 kroner mot 4 kroner (inflasjonsjustert). Fra
2008 til i dag har vi sett en økning.
Figur 3.2

Utvikling i mjølkepris (kr/liter), Norge og Sverige 1980–2012 (NOK,
inflasjonsjustert til 2012-nivå)52
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Avregningsprisene for storfeslakt er også høyere i Norge enn i Sverige. Fra 1980 til 2000 har
prisen i Norge reelt sett blitt over halvert. Fra 2000 har så prisene steget igjen. Sverige så en
kraftig prisøkning fra 1985 til 1988, før prisene falt igjen, kraftig fram til 1991, og deretter
noe mer jevn utvikling.

52

(Budsjettnemnda for jordbruket, 2012; Jordbruksverket, 2008, 2013e)
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Figur 3.3

Avregningspriser på storfekjøtt, Norge og Sverige, 1980–2012 (kr/kilo, NOK,
inflasjonsjustert til 2012-nivå)53
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Oppsummert ser vi at siden år 2000 har storfeprisene steget mer i Norge enn i Sverige.
Mjølkeprisen har hatt en lik utvikling i de to landene, men har i de seinere åra steget mer i
Norge enn i Sverige. Det er imidlertid vanskelig å trekke konklusjoner om grunnleggende
forskjeller i de økonomiske rammebetingelsene ut fra prisnivået alene. Her er det viktig å få
med seg hvordan EU har lagt om jordbrukspolitikken fra å garantere intervensjonspriser, til å
støtte gårdbrukerne uavhengig av pris og produksjonsnivå. Disse omleggingene ser imidlertid
ut til å ha vært mindre utslagsgivende for svenskene enn dereguleringen i 1989, hvorfra
prisfallet var desidert størst.
En må også ta kostnader i betraktning. Vi vet at produksjonskostnadene i Sverige har
steget tilsvarende som inflasjonen, og fra rundt 2004 også mer enn den generelle inflasjonen.
Det interessante er imidlertid å se kostnader i forhold til inntekter. Når prisene ikke har hatt en
liknende utvikling, gir dette et dårligere bytteforhold mellom innsatsfaktorer og
landbruksvarer, eller sagt på en annen måte: Du må produsere mer mjølk og mer kjøtt i 2012
enn i 1980 for å betale for den samme mengden innsatsfaktorer (Johansson, 2011).
I figuren under er utviklinga i dette forholdet illustrert. Som vi ser, har bytteforholdet for
norsk mjølkeproduksjon vært stabilt over lengre tid, mens produksjon av svensk mjølk har fått
et forverret bytteforhold siden 1992. Det samme året markerer starten på et fall i
bytteforholdet for den svenske storfekjøttproduksjonen, som står overfor det dårligste
bytteforholdet. Norsk storfekjøttproduksjon har derimot sett bedret bytteforhold siden år
2000.
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(Budsjettnemnda for jordbruket, 2012; Jordbruksverket, 2008, 2013e)
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Figur 3.4

Bytteforhold mellom mjølk, storfekjøtt og innsatsfaktorer, Norge og Sverige,
1980–2011 (indeks)54
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En liknende betraktning kan gjøres om forholdet mellom produksjonen av mjølk og
produksjonen av storfekjøtt: Hvis det er bedre økonomi i å satse på mjølkeproduksjon relativt
til storfekjøtt, kan vi forvente en økt spesialisering i mjølk, og omvendt. Et forholdsvis stabilt
forhold mellom økonomien i de to produksjonene burde derimot bety at drifta kan fortsette
som den er. Vi gjør i figur 3.5 en noe forenkla beregning av dette bytteforholdet ut fra
prisindeksen for avregningspriser for produktene fra 1980 til 2011.
Her ser vi hvordan avregningsprisen på mjølk siden 1989 har utviklet seg mer positivt enn
avregningsprisen på storfekjøtt i begge land, noe som skulle indikere at det har lønt seg å
satse på mjølkeproduksjon foran storfekjøttproduksjon for bønder som driver kombinerte
produksjoner. Denne utviklinga har vært særlig sterk i Sverige fra 1995 til til 2004. Etter dette
har prisforholdet utviklet seg andre veien, men mjølkeprisen er fortsatt relativt sterkere enn
storfekjøttprisen.
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Beregnet ved å sette opp verdien på produksjonen av mjølk og storfe, samt kostnader for innsatsfaktorer, som
indekser. Dette gir et bilde på utvikling i inntekter og kostnader. Så divideres inntektene med kostnadene, for å få
fram hvordan forholdet mellom inntekter og kostnader utvikler seg. En feilkilde her er at inntektene er spesifikke
for produksjonsretningene, mens kostnadene ikke er det (Budsjettnemnda for jordbruket, 2012; Jordbruksverket,
2012e).
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Figur 3.5

Utvikling i avregningspriser mjølk/storfekjøtt, Norge og Sverige, 1980–201255
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Til slutt kan vi kommentere at en av de desidert største utgiftspostene i storfehold er fôr. Som
vi så i kapittel 2.3, har norske mjølkekyr i dag 43 % av fôret fra kraftfôr og 45 % fra surfôr.
Mye av avveiningen mellom disse fôrtypene kan tenkes å være drevet av økonomiske
kalkyler av hvor ytelse i forhold til kostnader. En interessant problemstilling dreier seg om
hvorvidt det er de økte kravene til ytelse, og kostnadsforholdet mellom kraftfôr og grovfôr,
som påvirker fôrbruken. Bruken av fôr har så en konsekvens for hvordan arealet holdes i
hevd, og kan også sies å være knyttet til problemstillingen rundt spesialisering. Det har ikke
vært mulig å gå lenger inn i denne problemstillinga i dette arbeidet.

Konkurranse i markedet
Som vi har sett faller markedsandelene for noen produksjoner. Dette vil si at den svenske
produksjonen faller, mens forbruket øker56. Jordbruksverket peker på hvordan en stor del av
forbruksøkninga har skjedd i andre produksjonskanaler enn direktesalg i detaljhandel til
forbruker, som for eksempel restaurant og næringsmiddelindustrien. I disse kanalene er det
ifølge Jordbruksverket få muligheter til å ta ut høyere pris for svensk kjøtt. Da det importerte
og innførte kjøttet fra andre EU-land og tredjeland ofte er billigere enn det svenske kjøttet, gir
dette importkjøtt en fordel (Lööv mfl., 2013, s. 10).
Dette er en utvikling som kan knyttes til endringer i de politiske rammevilkårene. Fra å
være prisregulert fram til 1990 ble prisen på mjølk og kjøtt frisluppet fra og med 1991, og så
regulert på nytt ved inntreden i EU i 1995.
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Som påpekt over, er en slik betraktning lite hjelpsom uten å ta hensyn til kostnader, og en mer fullstendig
vurdering måtte derfor ta inn over seg netto bytteforhold mellom de to produksjonsformene. Ved å beregne utifra
indeks uttrykker tallet kun utviklingen i bytteforholdet mellom varene, ikke den absolutte verdien.
56
En viktig drivkraft her er selvsagt endrede forbrukerpreferanser i retning av mindre drikkemjølk, mer
storfekjøtt, mer ost, mer yoghurt. Dette kan forklares på ulike måter, men vil ikke bli drøfta utførlig her. Se Löov
mfl. for mer informasjon (Lööv, Öberg, & Loxbo, 2013).
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3.3 Andre faktorer
3.3.1 Teknologi
Mens rammevilkår gitt av offentlig politikk og økonomiske forhold kan betraktes som
bakenforliggende årsaker, jf. forståelsen som er lagt til grunn i kapittel 1.1, kan
avdråttsutviklingen betraktes som en mellomliggende faktor. Vi har tidligere i denne
rapporten sett på utviklingen i avdråttsnivået som en indikator på en spesialisering av
mjølkeproduksjon. I de to forrige delkapitlene har vi skissert hvordan strammere vilkår kan ha
bidratt til et ønske om å produsere mer mjølk per ku. Dette har da skjedd på bekostning av
kjøttkvalitet og kjøttilvekst hos dyrene. Mer mjølk per ku kan innebære mindre kostnader per
produsert liter mjølk, og dermed bedres økonomien.
En annen faktor som kan drive utviklingen, er tilgangen på produksjonsutstyr som
mjølkerobot og fôringsanlegg. På et rent teoretisk nivå vil teknologisk utvikling føre til at
menneskelig arbeidskraft erstattes av maskiner. Teknologiske løsninger som mjølkemaskin
gir også større mulighet for å ta ut stordriftsfordeler, og kan dermed gi større gårder en
konkurransefordel. Videre kan spesialiserte teknologiske løsninger tenkes å stille større krav
til spesifikk kunnskap, noe som vil gi gårdbrukeren insentiv til å fokusere på færre
produksjonsretninger (Edenbrandt, 2012).

3.3.2 Andre faktorer
En kan selvsagt nevne en rekke andre viktige faktorer når en drøfter utvikling i så mange
variable over så lang tid som vi har vært innom. Vi lister opp noen andre forklaringsmomenter
som også bør tas med i betraktningen.
Av andre momenter som vil være relevante kan vi hurtig liste :










Struktur på industrisiden. At det største meieriet i Sverige, Arla, konkurrerer på
internasjonale markeder, kan ha konsekvenser for avregningsprisene i Sverige.
Naturgitte forutsetninger. Geografisk befinner størstedelen av storfesektoren seg på
samme sted i 2012 som i 1980 – Sør-Sverige er sentrum, særlig for
mjølkeproduksjonen, men også for spesialisert kjøttproduksjon. Den største veksten i
ammekubesetninger mellom 1980 og 2012 har kommet noe lenger nord.
Produksjonsklynger/sosiogeografiske aspekter. Å være en del av et produksjonsmiljø
kan oppleves som givende, og bidra til bedre drift agronomisk og økonomisk. Hvis en
derimot rusler rundt på gården alene, kan hverdagen bli tyngre.
Gruppedynamikk. Å jobbe mot så høy avdrått som mulig kan være et morsomt og
motiverende mål, ikke minst med tiltak som oppslag over høyeste avdrått i
publikasjoner.
Innovasjonen i industrien og næringa samla sett: Når det gjelder konkurransekraften til
nasjonale produkter kan innovasjon være et viktig moment.
Agronomi. Grovfôrkvalitet, oppforingsregimer, kalvingstid.
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3.4 Oppsummering og lærdommer
I oppsummeringen av kapittel stilte vi spørsmål ved hvorfor mjølkesektoren i Sverige har sett
en mye høyere grad av strukturkonsentrasjon enn mjølkebruk i Norge, hvorfor strukturen i
ammekubesetningene er forholdsvis like, hvorfor Sverige har sett en høyere grad av
spesialisering enn Norge, og hva som ligger bak at svenskene ikke har klart å utnytte
forbruksveksten på hjemmemarkedet.
Strukturkonsentrasjonen i mjølkesektoren er en utvikling som har foregått over mange år,
med et forholdsvis likt tempo i alle år. Jeg vil allikevel mene at enkelthendelser har hatt en
innvirkning på utviklingen. Generelt så vi i kapittel 3 hvordan mjølkeproduksjonen har blitt
avregulert, først med en brå liberaliseringsreform, og seinere re-regulert da Sverige gikk inn i
CAP. Muligheten for markedsregulerende eksport og lagring ble begrenset med den første
reformen, og så ytterligere innskrenket med WTO og EU-medlemskapet. Overgangen fra
koblet støtte til frikoblet støtte er også betydningsfull, den ble fordelt på en slik måte at de
som tidligere hadde mottatt støtte for mjølkeproduksjon, beholdt denne støtten, men fikk nå
«valgfrihet til å produsere det markedet ville ha». Bøndene fikk dermed mulighet til å velge
mindre arbeidskrevende produksjoner, men beholde gårdsstøtten.
Samlet sett har dette gitt lavere avregningspriser, samtidig som kostnadsnivået har økt.
Dette må ha bidratt til å drive en sterk effektiviseringsprosess, hvor satsingen på større
enheter og høyere avdrått har vært langt sterkere enn i Norge. Til sammenlikning har vi sett
hvordan bytteforholdet for mjølkebruk i Norge har holdt seg relativt stabilt siden starten av
1990-tallet, sammenliknet med bytteforholdet for svenske mjølkebønder. For disse har det
sunket tilnærmet konstant siden midten av 1980-tallet og utfasingen av mjølkekvotene. Dette
henger ikke minst sammen med utviklingen i mjølkeprisen, som har falt om lag dobbelt så
mye som den norske prisen siden 1989. At EU svekket systemet med prisregulering, til fordel
for gårdsstøtte-systemet, bidro også til prisfallet.
Disse tøffe endringene har gjort at mjølkeprodusentene har kunnet øke avdråtten på kyrne
betraktelig, innenfor rammene av hva det har vært mulig å få omsetning for under
forutsetning om markedsregulering eller nasjonalt kvotetak. Tatt i betraktning at
bytteforholdet har vært bedre for mjølkeproduksjon enn storfekjøttproduksjon i Sverige, kan
det ha gitt mening for den enkelte produsent å spesialisere mjølkeproduksjonen.
Bytteforholdet mellom mjølkepris og prisen på storfekjøtt gir også en indikasjon på dette, i
det mjølkeprisen har utviklet seg mer positivt enn storfekjøttprisen fra EU-medlemskapet ble
inngått og til i dag.
Hva skiller så mjølkebrukene i Sverige fra andre storfebruk i Sverige? Utviklingen i
ammekubesetningene er et godt eksempel som kontrast til mjølkebrukene. Disse har sett en
utvikling i gjennomsnittsstørrelse mer lik norske bruk, noe som indikerer mer ekstensiv drift.
En skulle tro at den langvarige CAP-støtten til ammekyr og hanndyr ville ha vært
produksjonsdrivende, men denne ble gitt sammen med et ekstra tilskudd til mer ekstensiv
drift. Vi har sett hvordan utviklingen i bytteforhold i Norge og Sverige var relativt lik fram til
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2003; fra da av har det svenske bytteforholdet forverret seg betraktelig, mens det norske har
bedret seg. Dette skulle også egentlig ha tilsagt en intensivering av produksjonen.
Sammenliknet med dette ser vi at de norske dyretilskuddene til ammekyr i dag blir vurdert
som i liten grad å være produksjonsdrivende, ettersom de ikke stiller krav til kalving, og
høyere tilskudd utbetales for mindre besetninger.
Hva har ført til at svenskene ikke har klart å utnytte den høye forbruksveksten på
hjemmebane for kjøtt (og til en viss grad ost og syrnede produkter)? Her er det interessant å
merke seg at svenske analytikere la stor vekt på at svenske produkter burde kunne hente ut en
del merverdi på grunn av høyere krav til dyrebeskyttelse og miljø enn andre EU-land. Senere
utredninger har pekt på at dette ikke nødvendigvis har slått til. Selv om det er en viss
bevegelse mot at andre EU-land også innfører slike regler, er kontroll og sanksjoner av
regelbrudd begrenset i land Sverige konkurrerer med (Gustavsson, 1992; Loxbo, 2008, 2009).
Jordbruksverket peker på at en stor del av forbruksøkninga har skjedd i andre
produksjonskanaler enn direktesalg i detaljhandel til forbruker, for eksempel restaurant- og
næringsmiddelindustrien. I disse kanalene er det ifølge Jordbruksverket få muligheter til å ta
ut høyere pris for svensk kjøtt. Da det importerte kjøttet ofte er billigere enn det svenske
kjøttet fra industrien, gir dette importkjøtt en fordel.
Tabell 3.3

Forskjeller og likheter i sentrale drivkrefter i landbruket, Norge og Sverige

Faktor
Tilskudd

Markedsregulering

Norge
Produksjonsavhengig,
markedsregulering,
pristilskudd
Målpris mjølk,
volumregulering storfe

WTO, EØS, FTA, ikke indre
marked jordbruksvarer.
Bedre på mjølk enn Sverige,
Pris/kostnader
dårligst nasjonalt på storfe
Mjølkepris/kjøttpris Mjølk bedre enn storfe,
jevnere utvikling enn Sverige
Lavere avdråttsvekst
Teknologi
mjølkeproduksjon, men
økende
Importvern

Sverige
I dag høyt fokus
produksjonsuavhengig støtte, særlig
støtte til Norrland.
Markedsregulering i CAP.
Intervensjonspris smør, ost, SMP,
storfekjøtt.
WTO, indre marked i EU,
importvern mot tredjeland, FTA.
Dårligere bytteforhold for mjølk til
Norge, dårligst storfe
Mjølk mer positiv enn storfe, større
svingning enn Norge
Kraftig avdråttsvekst
mjølkeproduksjon, men synkende.

3.4.1 Lærdommer for norsk politikk
I et system med kombinert produksjon av kumjølk og storfekjøtt er kjøttproduksjonen
avhengig av avsetningsmulighetene for mjølkeproduktene. For et gitt nivå av avdrått
innebærer et fall i avsetningsmulighetene for mjølkeprodukter at det vil bli behov for færre
mjølkekyr. Dette er en utvikling vi i dag ser i både Norge og Sverige. Sverige produserer ikke
Synkende svensk storfeproduksjon. Kombinasjonsdrift mellom barken og veden?
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lenger mjølk tilsvarende sin nasjonale kvote, ei heller tilsvarende sin tidligere kvote før
systemet ble vedtatt utfaset av EU. Her indikerer andre analyser at avsetningsproblemer i
markeder for ost og syrnede produkter gir svenskene problemer, til det kostnadsnivået de kan
produsere til.
Her er det viktige forskjeller mellom Norge og Sverige, idet Sverige er medlem av EU og
dermed ikke har muligheten til å stenge produkter fra andre EU-land ute. Det er imidlertid
grunn til å peke på analyser gjort av Tufte (2011,2012), som peker på gryende
avsetningsproblemer også for norske meieriprodukter.
Økning i avdråtten i et system med en (svakt) nedadgående øvre produksjonsbegrensning
(enten i form av kvotetak eller avsetningsmuligheter) bidrar så til et behov for færre
mjølkekyr. Tallmaterialet og økonomiske betraktninger tilsier at den enkelte mjølkebonde
velger å satse på mjølkeproduksjon, og implisitt eller eksplisitt prioriterer kjøttproduksjon ned
ut ifra et mål om at dette gir bedre avkastning. Mjølkeprisen har hatt en bedre utvikling enn
kjøttprisen i begge land, og også når en ser prisen i forhold til kostnadene tyder tallmaterialet
på at mjølk prioriteres opp. Generelt har insentivet til å prioritere mjølkeproduksjon (i stedet
for kombinertproduksjon) vært særlig sterkt i Sverige (blant de som har valgt å fortsette med
melkekyr).
Konsekvensen av fallet i antallet mjølkekyr ser vi så på produksjonen av storfekjøtt. Fallet
i mengden kjøtt fra mjølkekyr har åpnet opp for spesialisert kjøttproduksjon. Det er i
hovedsak ammekubesetninger som har vokst seg større og bidratt med mer kjøtt, men dette
har ikke vært tilstrekkelig til å hindre en nedgang i produksjonen. Det er her viktig å merke
seg ved at den svenske avsetningen av storfekjøtt ser ut til å være presset av billigere
importvarer, og at det også i Norge finnes en øvre grense for hvor høy pris på storfekjøtt som
kan tas ut.
Det finnes flere mulige overordna strategier samfunnet kan vedta for å tilpasse seg denne
utviklingen, avhengig av hva en setter som mål for landbrukspolitikken. Vi gjør oss følgende
betraktninger.
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Gitt at produksjonen skal opprettholdes kan fallet i forbruket av drikkemjølk gi
avsetningsproblemer, hvis en større del av produksjonen må finne avsetning på
markeder for foredlede produkter som ost.
Et effektivt tollvern både på kjøtt- og mjølkeprodukter er viktig for kjøtt- og
mjølkebransjens mulighet til å gjenspeile kostnader (og ta ut fortjeneste) i sine priser..
Avdråttsøkningen kan være positiv for den enkelte bonde som ønsker å øke
produksjonen av mjølk, men gitt de vedtatte målsettingene om storfekjøttproduksjon
skaper den problemer så lenge mjølkekyr utgjør den største delen av
kjøttproduksjonen.
Å erstatte fall i antallet mjølkekyr med spesialisert kjøttproduksjon med en ekstensiv
form har vist seg å være krevende i det svenske tilfellet. Det skal en stor vekst i
antallet ammekyr til for å erstatte et fall i mjølkeproduksjonen. Det kan være verdt å
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undersøke om økonomien i spesialisert kjøttproduksjon kan bli god nok til at
produksjonen vil kunne bli så stor som de politiske målsettingene legger til grunn.
Videre ser vi at svenskene har lang erfaring med ammekyr, og at driftsstrukturen kan
være overraskende lik den norske. For organiseringen av slik produksjon kan det være
noe å hente ved informasjonsutveksling med svenske partnere.
Bransjemiljøer som LRF Mjölk og Växa Sverige har et visst fokus på produksjon av
nasjonale fôrressurser. Selv om forutsetningene er mye bedre i Sverige, og spesielt
Sør-Sverige, kan det være noe å hente ved informasjonsutveksling med svenske
partnere.

Utifra de vurderingene som vi gjør i denne rapporten, ser vi tegn til at utviklinga i Norge er
lik den som er i Sverige, men i et noe saktere tempo. I og med at det er flere trekk ved denne
utviklinga som går noe på tvers med målsetninger om en stabil produksjon av kvalitetsvarer
på nasjonale ressurser, kan det være grunn til å se nærmere på disse trendene. Det kan være
behov for et mer inngående prosjekt som gjør en helhetlig vurdering av spesialisert vs.
kombinert produksjon, og hvordan disse produksjonsformene bidrar til å oppnå målsetninger
for den enkelte bonde, for industriaktørene og for samfunnet som helhet. Her må også
økonomien spille en rolle.
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Vedlegg

Figur 4.1

År til år-endringer i antall jordbruksforetak og antall storfebruk, Sverige og
Norge, i prosent, 1971-201057.

8%
6%
4%
2%

-2%

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0%

-4%
-6%
-8%
Bruk med storfe totalt Sverige

Bruk med storfe totalt Norge

Bruk totalt Sverige

Bruk totalt Norge

57

Tall for Sverige for perioden 2001-2010 er gjennomsnitts fra datapunktene fra tellingene gjennomført 2000,
2003, 2005, 2007 og 2010 (Jordbruksverket, 2011b, 2012a; SSB, 2005, 2012c).
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År-til-år-endringer for antallet mjølkebruk, Norge og Sverige, 1981-201258

Figur 4.2
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(Jordbruksverket, 2012b; Statistikkbanken, 2012)
(Jordbruksverket, 2012b)
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Tabell 4.1

Fordeling av storfe mellom produksjonsformene mjølk og kjøtt i Sverige, juni
201160

Mjølkeforetak
100 %
Mjølkekyr
1%
Ammekyr
43 %
Kvigekalver
62 %
Kviger 1-2 år
61 %
Kviger > 2 år
46 %
Oksekalver
20 %
Tyr/stut 1-2 år
23 %
Tyr/stut > 2 år
52 %
Totalt
5 380
Foretak

Kjøttforetak
0%
99 %
57 %
38 %
39 %
54 %
80 %
77 %
48 %
15 565

Totalt
346 485
196 264
158 023
222 888
94 014
317 095
155 283
23 413
1 513 465
20 945

Antall foretak etter antall mjølkekyr, grupperinger, Norge, 1998-201361

Figur 4.4
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Som tidligere forklart gjøres klassifiseringen på bakgrunn av hvorvidt foretaket som dyret er registrert på ved
måletidspunktet, er registrert som mjølkeleverandør det inneværende året (2011). Foretak som ikke er registrert
som mjølkeleverandører klassifiseres som kjøttprodusenter. Nyemad opplyser om at antallet mjølkedyr kan være
overvurdert, i det kjøttproduksjon på gårder som har mjølkeleveranser kan ha blitt oppfattet som
mjølkeproduksjon i kobling av registrene. For å motvirke dette har Nyemad ført kalver av kjøttferaser over på
født på mjølkeforetak over på kjøttforetak. Videre har Nyemad inkludert alle registrerte dyr og foretak, noe som
gir et bredere tilfang enn den ellers brukte definisjonen av landbruksforetak (Nyemad, 2012, s. 6;37ff).
61
(SSB, 2013b).
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Figur 4.5

Antall foretak etter antall mjølkekyr, grupperinger, Sverige, 1999-201262
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Vektlegging av egenskapene i samla avlsverdi for NRF, 1962-201263

Företag med djur efter län/riket och besättningsstorlekar 1998-2012.
(Geno, 2012)
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Bruk av registrert jordbruksmark i Sverige og Norge, 1995-2012 (dekar)64

Figur 4.7
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(Jordbruksverket, 2013c; SSB, 2012b)
Forbruk er målt som totalforbruk/engrosforbruk/totaltilgang. Forbruket av konsummjølk inkluderer mjølk
forbrukt på gården og solgt direkte fra gården. Produksjon er totalt produksjon av mjølkevarer (Jordbruksverket,
2013a, 2013b).
65
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Tabell 4.2

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Produksjon og tilgang på mjølk (liter), yoghurt, ost og smør, Norge 1997-2012
(1000 liter/kilo)66

MJØLK
Produksj
on (SD)
572 469
554 638
522 755
504 624
488 684
481 451
469 990
473 327
470 415
465 751
464 693
469 239
469 978
467 783
464 084
460 881

YOGHURT
Produksjon
Tilgang
(SD)
(SDI)
28 569
28 570
29 345
29 457
29 479
29 802
30 166
30 525
31 443
31 467
34 227
34 267
36 404
36 477
35 847
36 138
30 730
31 524
32 329
33 437
41 519
42 895
43 560
46 271
46 009
49 108
47 030
50 387
46 770
51 790
47 381
52 387

OST
Produksjon
(SDIn)
57 543
62 447
55 935
63 234
65 924
65 829
68 440
71 374
73 239
72 586
79 241
73 994
73 212
75 199
76 135
77 202

Tilgang
(SDInI)
60 190
65 221
59 004
66 429
69 248
70 113
73 586
77 630
80 670
80 324
87 505
82 454
81 925
84 819
87 019
88 593

SMØR
Produksjon
(SD)
9 763
9 536
7 843
9 187
9 395
9 615
9 791
10 172
9 671
9 496
9 696
10 114
10 317
11 061
11 157
13 483

Tilgang
(SDI)
11 202
11 373
15 397

66

S = Storhusholdning, D = Dagligvare, I = Import, In=Industri. Mjølk oppgis i liter, de andre i kilo
(Opplysningskontoret for melk, 2013).
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Tabell 4.3

Antall storfe, endring i antall storfe og andel storfe av alle storfe, etter
administrative län i Sverige, 1981 og 201267
Andel storfe av alle
storfe

Västra Götalands län
Skåne län
Kalmar län
Jönköpings län
Östergötlands län
Hallands län
Kronobergs län
Södermanlands län
Uppsala län
Västerbottens län
Gotlands län
Värmlands län
Örebro län
Gävleborgs län
Dalarnas län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västmanlands län
Stockholms län
Blekinge län
Norrbottens län
Riket

67

1981
19 %
15 %
7%
7%
6%
6%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

2012
17 %
14 %
10 %
8%
7%
6%
4%
3%
3%
3%
4%
3%
2%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
2%
1%

Antall storfe

1981
362 260
290 410
143 280
133 592
119 902
115 284
80 426
73 854
64 320
64 198
63 429
54 166
52 001
48 640
42 952
42 239
40 194
39 731
37 126
36 045
34 759
1 938 808

2012
255 329
210 823
150 611
124 595
110 702
90 990
62 552
46 537
41 236
40 033
60 795
48 392
34 898
40 992
33 542
30 862
30 566
22 977
18 297
26 276
19 288
1 500 293

Endring i
antall
storfe
1981-2012
-30 %
-27 %
5%
-7 %
-8 %
-21 %
-22 %
-37 %
-36 %
-38 %
-4 %
-11 %
-33 %
-16 %
-22 %
-27 %
-24 %
-42 %
-51 %
-27 %
-45 %
-23 %

(Jordbruksverket, 2012b)
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Tabell 4.4

Antall mjølkekyr, endring i antall mjølkekyr og andel mjølkekyr av alle
mjølkekyr, etter administrative län i Sverige, 1981 og 201268

Stockholms län
Västmanlands län
Dalarnas län
Örebro län
Värmlands län
Västernorrlands län
Södermanlands län
Norrbottens län
Blekinge län
Uppsala län
Gävleborgs län
Jämtlands län
Västra Götalands län
Skåne län
Kronobergs län
Västerbottens län
Östergötlands län
Jönköpings län
Hallands län
Gotlands län
Kalmar län
Riket totalt

68

Endring i
antall
mjølkekyr
1981-2012
-71 %
-66 %
-66 %
-65 %
-65 %
-61 %
-61 %
-59 %
-58 %
-58 %
-57 %
-55 %
-52 %
-49 %
-49 %
-48 %
-37 %
-34 %
-28 %
-18 %
-15 %
-48 %

Antall mjølkekyr

1981
12 832
14 659
18 077
19 196
22 437
18 964
26 068
15 801
10 604
23 422
20 217
17 117
122 653
76 978
24 624
26 734
39 611
44 634
36 054
20 233
49 880
660 795

2012
3 679
5 006
6 206
6 702
7 907
7 310
10 087
6 556
4 430
9 916
8 719
7 714
59 061
38 981
12 555
14 032
25 028
29 311
26 022
16 541
42 206
346 495

Andel mjølkekyr av
alle mjølkekyr
1981
2%
2%
3%
3%
3%
3%
4%
2%
2%
4%
3%
3%
19 %
12 %
4%
4%
6%
7%
5%
3%
8%
100 %

2012
1%
1%
2%
2%
2%
2%
3%
2%
1%
3%
3%
2%
17 %
11 %
4%
4%
7%
8%
8%
5%
12 %
100 %

(Jordbruksverket, 2012b)
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Tabell 4.5

Antall ammekyr, endring i antall ammekyr og andel ammekyr av alle ammekyr,
etter administrative län i Sverige, 1981 og 201269
Andel ammekyr av alle
ammekyr

Skåne län
Västra Götalands län
Kronobergs län
Hallands län
Jönköpings län
Kalmar län
Östergötlands län
Blekinge län
Södermanlands län
Stockholms län
Uppsala län
Gotlands län
Västmanlands län
Örebro län
Värmlands län
Dalarnas län
Jämtlands län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Riket
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1981
33 %
13 %
6%
6%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%

2012
18 %
16 %
5%
4%
8%
7%
8%
3%
4%
2%
3%
3%
2%
3%
5%
3%
2%
3%
2%
1%
0%

Antall ammekyr

1981
22 980
9 147
4 451
4 225
4 085
3 947
3 634
3 011
2 699
2 549
2 472
1 585
1 198
1 126
746
663
495
488
478
428
175
70 582

2 012
35 535
30 429
9 322
7 984
15 444
13 122
14 962
5 235
6 807
3 126
4 999
4 932
3 020
5 081
8 930
5 908
4 064
6 258
4 779
1 604
960
192 501

Endring i
antall
ammekyr
1981-2012
55 %
233 %
109 %
89 %
278 %
232 %
312 %
74 %
152 %
23 %
102 %
211 %
152 %
351 %
1097 %
791 %
721 %
1182 %
900 %
275 %
449 %
173 %

(Jordbruksverket, 2012b)
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