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informasjon. 

 

http://www.agrianalyse.no/


 

 

Forord 

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Valdres Natur- og Kulturpark. Rapporten er en 

del av et forprosjekt som skal bidra til å fornye jordbruket i Valdres. Vi har bl.a. sett mot 

Alpene for inspirasjon og muligheter i osteproduksjon og stølsdrift for å motivere til økt bruk 

av lokale ressurser. Rapporten inneholder en presentasjon av de utfordringer landbruket i 

Valdres har for å utvikle seg videre, og hvordan disse utfordringene bør angripes. Målet er å 

kunne ta vare på tradisjon, kulturarv, jordbrukslandskap og biomangfold innenfor en lønnsom 

husdyrproduksjon med utgangspunkt i en framtidsrettet grasbasert driftsform der husdyra i 

størst mulig grad høster fôret selv. Videre bør det tenkes på i hvilken grad produkter kan 

utvikles basert på stølsmelken, kjøtt fra utmarksbeite og historien rundt denne tradisjonsrike 

og bærekraftige driftsformen. 

Rapporten bygger blant annet på en spørreundersøkelse blant alle melkebønder i Valdres 

som Landbrukets Utredningskontor (LU) har gjennomført, og noen møter i Valdres med 

faglagene, produsentlagene, BU-styret, Bioforsk og representanter for Fylkesmannen i 

Oppland.  

LU er ansvarlig for alle analyser, kommentarer og konklusjoner som er trukket i notatet.  

Vi ønsker å takke Valdres Natur- og Kulturpark for oppdraget, og takke for godt samarbeid 

med alle involverte, ikke minst Fylkesmannens landbruksavdeling, i prosessen med 

utarbeidelse av rapporten.  

 

Oslo, juni 2012 

 

Christian Anton Smedshaug 
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Sammendrag 

Hillestad, Margaret Eide (2012). Valdres-landbruket. Oslo: AgriAnalyse 

 

Vinteren 2012 fikk alle melkebøndene i Valdres, også de som har sluttet med melk i løpet av 

de siste fem årene, tilbud om å delta i en spørreundersøkelse om ulike produksjonsforhold 

knyttet til melkeproduksjonen på gardsbruket og på stølen. Undersøkelsen viser at blant de 

som fortsatt driver melkeproduksjon, var det 78 prosent som svarte at de vil levere minst like 

mye melk om fem år som de gjør i dag, mens 7 prosent svarer at de vil avvikle 

melkeproduksjonen i løpet av perioden. Melkebøndene mener at bedre melkepris er den 

viktigste faktoren for at de skal fortsette som melkeprodusenter. I tillegg vurderer de økte 

tilskudd, god avløserordning og støtte til investeringer i produksjonsapparatet som viktige 

faktorer for å fortsette. Bonden verdsetter også mer fritid, et mer effektivt driftsapparat, samt 

økt avkastning av arealet gjennom grøfting og drenering av jorda. 

 

Effektivisering av melkebruket 

Det har blitt færre melkebønder i Valdres over tid, og de som blir tilbake i yrket, jobber mye. 

Ifølge driftsgranskningene har den totale arbeidstiden i melkebruket økt noe, mens antall 

arbeidstimer per årsku er redusert i løpet av de siste ti årene. Melkebonden i Valdres mener 

selv at familien jobber mellom 1 og 2 årsverk på garden, i tillegg til at familien har en full 

stilling utenfor gardsbruket. Tallene kan tyde på at respondentene har svart i forhold til en 

årsverksnorm fra 1993, og ikke faktisk antall timer brukt på garden. Den gang var et årsverk 

den tiden man brukte på et gardsbruk med 6 kuer. To tredjedeler av respondentene i 

undersøkelsen svarer at de har nok å gjøre. Tid er et knapphetsgode, og undersøkelsen tyder 

på at også i melkeproduksjon, som i andre produksjoner i landet, kan man vinne på å 

husholdere bedre med tiden. 

Gjennomsnittlig størrelse på melkekvoten, utenom innleid kvote, for melkebruket i Valdres 

er på 75 000 liter melk. I tillegg har gjennomsnittbruket leid kvote på 40 000 liter. Total kvote 

for gjennomsnittsbruket i Valdres blir da på 115 000 liter. Ifølge Kukontrollen leverte 

gjennomsnittsbruket 91 898 liter melk i 2011. Melkeproduksjon er en biologisk produksjon, 

slik at kvoteoppfyllingsgrad er avhengig av blant annet fôrkvalitet på høstet areal og beite, 

kraftfôrmengde, værforhold, med mer. 

 

Investeringer 

For å effektivisere melkebruket ytterligere trengs det investeringer. Blant melkeprodusentene 

er det 23 prosent som vil investere på gardsbruket, og 19 prosent som svarer at de vil 

investere på stølen. Når det gjelder økte investeringer på gardsbruket, svarer 93 prosent at de 

har middels til god standard på produksjonsapparatet på garden; likevel er det 23 prosent som 

vil investere ytterligere. Formålet med investeringene varierer. Noen vil øke mekaniseringen, 
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noen vil øke avkastningen fra arealet, og noen vil utvide kapasiteten i produksjonen. De som 

vil investere, vil i gjennomsnitt investere for 2,6 millioner kroner i løpet av de neste fem 

årene. Det innebærer en forventning om et investeringsvolum på over 190 millioner kroner 

totalt for de 75 brukene som vil foreta investeringer i løpet av de neste fem årene. I tillegg 

kommer det et behov for investeringer i produksjonsapparatet på stølen for 15 millioner 

kroner over en femårsperiode. Det er noen få respondenter som har svart hvordan de vil 

finansiere investeringene. De sier de vil bruke inntekten utenfor garden eller låne i privatbank 

kombinert med rentestøtte fra Innovasjon Norge. I 2012 hadde Valdres om lag 6 millioner 

kroner til disposisjon i regionale BU-midler, noe som på langt nær dekker opp det behovet for 

investeringsmidler som bøndene i Valdres skisserer for de neste fem årene.  

 

Økt arealavkastning – mer FoU 

I driftsgranskningene for melkebruk i fjellbygder i Oppland utgjør kraftfôrkostnadene like 

stor andel av de variable kostnadene som i resten av landet, det vil si om lag 60 prosent. Når 

grovfôrkostnader per liter melk produsert er høyere enn kraftfôrkostnadene, fører det til at 

bønder tilpasser seg et høyere kraftfôrforbruk enn de ellers ville ha gjort. Dette har å gjøre 

både med pris på innsatsfaktorene i grasproduksjonen og kvaliteten på grovfôret. I 

spørreundersøkelsen blant melkebønder i Valdres gir noen respondenter uttrykk for et ønske 

om bedre kvalitet på grovfôret for å øke kuas avdrått.  

Klimamodellene viser at klimaendringen vil gi stadig høyere gjennomsnittstemperatur, mer 

nedbør, mer vind og lengre vekstsesong, noe som utfordrer grovfôrdyrking framover. Det tar 

tid å utvikle nye sorter som kan vokse under andre værforhold enn i dag. Landbruket har lang 

tradisjon for samarbeid med forskningsmiljøer, et samarbeid er like viktig framover som det 

har vært for å utvikle dagens landbruk.  

 

Samdrift og melkekvote 

Spørreundersøkelsen viser at de som ikke har hovedansvaret i samdriften, har fått mer fritid, 

mens den som har hovedansvaret for samdriften, har fått både mer fritid og bedre økonomi 

etter å ha gått inn i samdrift om melkeproduksjonen. En fjerdedel av alle melkebøndene i 

Valdres mener at samdrifter må få bedre betingelser, tilgang på mer areal og større kvote for å 

gi økt inntjening og mer fritid til den enkelte deltaker. Spørsmålet er hvordan de skal få 

tilgang til større kvote til en pris de finner forsvarlig. Slik situasjonen er i dag, svarer de som 

har sluttet med melkeproduksjon, at de ikke vil selge garden, melkekvoten eller jorda. De vil 

heller leie ut. På melkebors.no for Oppland var prisen per liter melkekvote i 2011 kroner 7,25, 

og det ble omsatt 53 410 liter i fylket. I første kvartal 2012 er det innlevert ønske om å kjøpe 

1 000 000 liter melkekvote, mens det er lagt ut 13 910 liter for salg. Ifølge 

driftsgranskningene var investeringer i melkekvote for melkebruk i fjellregionen i Oppland 

oppe i 14 prosent av totale investeringer i 2008. I 2010 var de nede på 1 prosent. Det tyder på 

at de bøndene som ønsker å kjøpe kvote, vurderer prisen per liter kvote til å være for høy, og 

avventer prisutviklingen på melkekvoten før de investerer i større kvote. I tillegg kan det være 

et problem for samdrifter at de ikke får leie melkekvote, og derfor ikke får øke produksjonen 

av melk.  
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Videreforedling 

I Valdres var det 226 av 319 melkebønder som søkte om driftstilskudd til støling i 2011. På 

spørsmål om hvorfor de driver med stølsdrift, svarer 27 prosent at det dekker et ekstra 

grovfôrbehov. Kommentarer fra respondentene knyttet til støling er at stølslivet gir bonden fri 

fra fjøsstell i to måneder, han kan ta ferie, det er en verdifull tradisjon, det er fint å dele 

kostnader, og at det er arbeidsfelleskap med andre.  

Stølsdriften i Valdres er regionens unike produkt både i forhold til reiseliv og til 

matproduksjon for salg. Stølsmelken er en spesiell råvare som inneholder mer vitaminer, 

mineraler og antioksidanter enn annen melk, fordi den er produsert på det fôret kua finner og 

velger selv på beite. På stølen er det mye urter, lyng, vier og andre fjellplanter som gir en unik 

råvare.  

De færreste av melkebøndene i Valdres mener de har tid til å starte med tilleggsnæring 

som småskala osteproduksjon. Det er 75 prosent av melkebøndene som sier de har nok å gjøre 

uten å starte tilleggsnæring. Det er 12 respondenter som sier de har vurdert å starte småskala 

osteproduksjon, og dersom det blir tatt initiativ til å etablere et lokalt ysteri i Valdres, vil 27 

prosent (om lag 80 melkebønder) levere melk dit dersom de får betalt like godt som eller 

bedre enn ved å levere til dagens varemottaker. Dersom man skal starte lokalt ysteri basert på 

stølsmelk, vil man kunne ha om lag 3,5 millioner liter melk til disposisjon.  

En tredjedel av melkebøndene i Valdres har 75 prosent eller mer av husstandsinntekten sin 

fra garden og en husstandsinntekt under 300 000 kroner i året. Mange av de som har lav 

inntekt, er usikre på om de har noen til å overta etter seg, og de vet ikke om de vil investere i 

produksjonsapparatet på garden. Av de 7 prosent av melkebøndene som karakteriserer 

produksjonsapparatet på garden som dårlig, vil om lag halvparten ikke investere for å 

oppgradere standarden på garden, og er mest sannsynlig på vei ut av næringen om kort tid. 

 

Strategi for videre arbeid 

I det videre arbeidet med å utvikle landbruket i Valdres er det noen satsingsområder som 

peker seg ut. Det vil være interessant å etablere arbeidsgrupper for å utrede nærmere planer 

for realisering av ulike prosjekter innenfor de områdene som er vesentlige for å utvikle 

jordbruket framover. Melkebonden i Valdres har ikke forventninger for den neste 

femårsperioden om at melkeprisen eller tilskuddet fra staten skal øke mer enn i de siste årene. 

Derfor er det viktig å iverksette andre tiltak som kan gi bonden forventninger om økt 

inntjening fra melkebruket og dermed større investeringsvilje. Det er flere muligheter 

framover. Han kan øke avdråtten per dyr, heve kvaliteten på arealet, mekanisere driften 

ytterligere, styrke FoU-arbeidet, utvikle samarbeid med andre eller delta i videreforedling av 

melka lokalt. I tillegg vil det å gjøre seg mindre avhengig av usikker prisutvikling på fossil 

energi og importerte råvarer redusere risiko for kostnadsøkninger i melkeproduksjonen. En 

mulighet er gjennom FoU i samarbeid med norsk industri å utvikle energisystemer basert på 
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kombinasjonsløsninger av ulike energikilder, som bioenergi, solenergi, vindkraft og 

vannkraft. I tillegg må fleksible melkeløsninger diskuteres med tanke på best mulige 

løsninger hjemme og på stølen. 

 

Arbeidsgruppe 1: Utvikle produksjonsapparatet på garden og stølen 

Gruppens oppgave er å skaffe en oversikt over hvilke investeringer som er nødvendig for å 

redusere antall arbeidstimer og øke inntjeningen i melkebruket. Kartlegge investeringsbehovet 

de neste ti år, og utarbeide en overordnet finansieringsplan for å gjøre disse investeringene 

realistiske. Gruppen skal se på teknologiske løsninger knyttet til melking og forholdet 

rørmelking, melkestall, melkerobot eller lignende på garden og stølen, samt se på best mulige 

løsninger for kombinasjoner av melke- og kjøttproduksjon.  

 

Arbeidsgruppe 2:Utvikle videreforedling av stølsmelk 

Arbeidsgruppen skal skissere et tilbud til de som ønsker lokal foredling av melk i regionen, og 

skaffe en oversikt over hvilke minimumsfaktorer som eksisterer. En del av denne vurderingen 

vil være å se på mulighetene knyttet til stølsmelk og foredling av denne i et lokalt ysteri i for 

eksempel TINE Fosheim sine lokaler. Faktorer som må vurderes, er innfrakts- og 

logistikkløsninger, ekstra betaling for stølsmelk gjennom økt pris per liter og/eller at 

stølsmelken kan gå utenfor gardsbrukets totale melkekvote. I tillegg må valg av ostetyper, 

markedsføring og salg/distribusjon være med i lønnsomhetsberegningen og strategien for en 

eventuell etablering av et slikt ysteri. Avhengig av hvordan gruppen er sammensatt, kan det 

være aktuelt å dele den i to undergrupper: en som jobber konkret med et lokalt ysteri på 

Fosheim og kvote- forsyningsspørsmål, og en som jobber med å utvikle gardsysteriene mot 

produktutvikling, distribusjon og markedsføring på ulike nivåer.  

 

Arbeidsgruppe 3:Utvikle en FoU-strategi – bedre arealbruk 

Denne arbeidsgruppen skal kartlegge behovet for og mulighetene til arealøkning, drenering og 

avlingsøkning i Valdres framover i et klimaperspektiv. Gruppens målsetting er å utvikle en 

plan for FoU som kan oversendes Norges forskningsråd og det regionale forskningsfondet for 

innlandet. I 2011 hadde dette fondet 13,9 millioner kroner til disposisjon samt ytterligere 13 

millioner kroner til fellesprosjekt med samarbeidende regioner. Forskningsstrategien bør ha 

som mål å øke produksjon av godt grovfôr, bedre bruk av areal og utvidet beitebruk.  

 

Arbeidsgruppe 4: Fornybar energimiks i melkebruket 

Denne arbeidsgruppen skal jobbe med å utvikle mobile melkeløsninger på stølen som bruker 

fornybar energi fra ulike energikilder. Solfangere i perioder med mye sol, kombinert med 

vindkraft i perioder med vind. Områder med vassdrag kan utvikle småkraftverk som kan gi 

energi til drifting av melkeløsninger, oppvarming og andre energibehov på garden og på 

stølen. Det er også store biomasseressurser i et landskap som gror igjen, som kunne brukes til 

å utvikle energiløsninger. 
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Utfordringene ovenfor er ikke unike for Valdres. Tvert om er dette problemstillinger som 

store deler av norsk landbruk må håndtere, skal det snu fallende trender i norsk grasbasert 

produksjon av kjøtt og melk. Hvordan dette løses i Valdres, både gjennom regionale prosesser 

og gjennom dialog med relevant forvaltning og organisasjoner, vil ha nasjonal betydning. Det 

vil det ha både med tanke på framtidig politikkutvikling og også for å gi tro på at et 

gjennomsnittlig familiebruk er en fleksibel og framtidsrettet enhet for å utnytte norsk areal til 

matproduksjon også i en framtid preget av usikkerhet om prisnivåer på innsatsfaktorer som 

kraftfôr, energi og drivstoff. Tilpasningsdyktige bruk med best mulig utnyttelse av lokale 

fortrinn og ressurser vil ha best forutsetninger for å håndtere en uforutsigbar framtid. 
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1 Landbruket i Valdres  

Jordbruket i Norge utgjorde en prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2011, og stod for to 

prosent av sysselsettingen i landet samme år. Sysselsettingen i tjenesteytende næringer sto for 

60 prosent av sysselsettingen i Fastlands-Norge. Framveksten av en stor tjenestesektor er av 

mange karakterisert som det postindustrielle samfunn. Jordbruket utgjør en stadig mindre 

andel av verdiskapning og sysselsetting i den vestlige verden. Økt velstand i den vestlige 

verden har ført til at innbyggerne bruker en mindre andel av inntekten på mat nå enn noen 

gang tidligere. Økt velstand gir muligheter for økt salg av varer i høyprissegmentet, for 

eksempel lokalproduserte kvalitetsoster og merkevareprodukter. Likevel har ikke bøndenes 

inntekter holdt følge med utviklingen i samfunnet for øvrig.  

Krav til effektivisering og produktivitetsøkning i jordbruket har ført til strukturendringer 

og framvekst av en global agrarindustri hvor den tidligere så sterke sammenhengen mellom 

areal og produksjon er sterkt svekket. I tillegg har kunnskap, teknologi og moderne 

infrastruktur gjort det mulig å produsere mat mer løsrevet fra arealressurser. For eksempel er 

det mulig å produsere kylling- og svinekjøtt uten eget areal til dyrking av fôr. I tillegg er 

landbruket inneklemt mellom noen få store, dominerende aktører med dagligvarehandelen på 

den ene siden og internasjonale storkonsern for innsatsfaktorene på den andre siden. Dette har 

gjort det mer krevende å drive småskala landbruk hvor ressurser og produksjon står i forhold 

til hverandre lokalt og lokale ressurser utnyttes best mulig i en helhetlig og bærekraftig 

produksjon i samspill mellom landbruk, foredling, landskap og reiseliv. 

Melkeproduksjon er den tyngste produksjonen i norsk landbruk. Den er spredt over hele 

landet, og er spesielt viktig i mange fjell- og fjordbygder. Gjennom melkeproduksjonen 

opprettholdes arbeidsplasser og foredlingsindustri, bosetning, kulturlandskap og biologisk 

mangfold lokalt, samt en kontinuitet i norsk kulturarv. Melkeproduksjonen er derfor en 

vesentlig faktor for næringsliv og bosetning i mange områder i landet, og for en god 

økonomisk og framtidsrettet utvikling i mange regioner er det derfor behov for at 

melkeproduksjonen blir videreutviklet og opprettholdt. Samtidig er norsk selvforsyning under 

press gjennom økt import av matvarer, men også gjennom at egenproduksjon av fôr minker. I 

tillegg har Norge en økende befolkning som skal ha mat.  
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Figur 1.1 Norskprodusert andel av matvareforsyningen på energibasis i prosent. 

Produsert i norsk jordbruk på norske ressurser. Kilde: NILF 

 

 

Omsetning av mat målt i kalorier øker i Norge som følge av befolkningsveksten. I tillegg har 

produksjonen av viktige råvarer gått ned. Når det gjelder forbruk av melk og melkeprodukter, 

økte forbruket av ost per innbygger fra 16,9 kilo per innbygger i 2009 til 17,5 kilo per 

innbygger i 2011. Det kreves om lag 10 kilo melk for å produsere 1 kilo ost. I dette ligger det 

et potensial for melkebonden i Valdres. Målet er å sikre avsetning på om lag 4,4 millioner 

liter stølsmelk i Valdres, som er den mengden melk stølsbrukerne ser for seg at de vil 

produsere i 2017/2018. Det er et potensial her for langtidsholdbar ost fra Valdres. Ifølge 

omsetningsstatistikken spiser nordmenn om lag 400 tonn kvalitetsost årlig, noe som tilsvarer 

om lag 4000 tonn melk.  

 

Valdres 

Valdres er et godt eksempel på en region der grasbasert kjøtt- og melkeproduksjon generelt og 

melkeproduksjon spesielt er en helt sentral del av næringslivet. Landbruket utgjør 11 prosent 

av sysselsettingen i Valdres, og melkeproduksjon er den største jordbruksproduksjonen i 

området. Dette ble særlig tydelig med vedtaket om nedleggelse av Fosheim meieri, som er 

fastsatt til 2013. I kjølvannet av debatten rundt denne prosessen er det satt fokus på den lokale 

og regionale utviklingen av hele verdikjeden i landbruket i Valdres. 

Valdres er et geografisk område bestående av de seks kommunene Vang, Sør-Aurdal, 

Nord-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre og Øystre Slidre. I dag har Valdres 18 000 innbyggere og 

45 000 hytteinnbyggere, noe som totalt utgjør et betydelig regionalt marked. 

Valdres har til sammen 3 135 landbrukseiendommer, hvorav om lag 28 prosent mottok 

produksjonstilskudd i 2010. Av 897 jord- og hagebruksbedrifter i Valdres i 2010 drev 74 

prosent med husdyr, de fleste med melkeproduksjon og/eller sau. Det er 588 som driver med 

tilleggsnæringer i Valdres. Det kan være leiekjøring, hytteservice, utleie av jakt og fiske samt 

noe videreforedling på garden.  
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Det er fortsatt et aktivt miljø for stølsdrift i området. De seks valdreskommunene hadde i 

2010 til sammen om lag 230 enkeltstøler i bruk, og 67 prosent av alle melkebøndene i 

området drev med stølsvirksomhet. Landbruket i Valdres hadde en omsetning i 2010 på 215 

mill. kroner, og mottok i tilskudd om lag 162 mill. kroner. 

Figur 1.2 Utviklingen av antall søkere om stølstilskudd i Valdres 

 

 

Strukturen i melkeproduksjonen i Valdres i 2010 ifølge TINE råvare er gjennomsnittlig 15 

dyr med en gjennomsnittskvote på 100 000 liter, mens det nasjonale kvotesnittet er på rundt 

140 000 liter. Valdres ligger med andre ord godt under det nasjonale snittet. Det betyr at skal 

man opprettholde volumet i melkeproduksjonen, må det legges til rette for at dagens 

gjennomsnittsbruk blir fornyet og videreført. Antall produsenter i Valdres har gått ned med 

cirka 50 % fra 1995 til 2010, og melkevolumet har falt med om lag 15 % i perioden 1999 til 

2010, med variasjon fra 25 % fall i Sør-Aurdal til 6 % nedgang i Nord-Aurdal. Fra 

driftsgranskningene ser man at antallet melkebruk i Valdres har gått ned samtidig som 

gjennomsnittsalderen på brukeren har gått opp. For gjennomsnittsbruket i Valdres har 

kostnadene per årsku økt med 40 prosent de siste ti årene, mens inntekten per årsku har økt 

med 35 prosent.  

Noe av den mer særpregete melkeproduksjonen i Norge er knyttet til tradisjon rundt 

stølsdrift og utmarksbruk, som gir levende kulturlandskap og kulturell kontinuitet, noe som 

også er viktig for reiseliv og tilknyttet næringsliv. Valdres står for 1/5 av seterdriften i Norge, 

og det er ingen andre regioner i landet som produserer så mye setermelk som Valdres. Det gir 

både en unik ressurs å produsere særpregete produkter på, og en historie knyttet til varene 

som er salgbar og som har antakelig stor resonans i det norske matmarkedet og ikke minst det 

lokale markedet, inkludert hytteeierne.  

Det har skjedd lite av fornying og nyinvesteringer på gjennomsnittsbruket i Norge, og dette 

truer framtida for melkeproduksjonen i mange regioner i Norge og ikke minst i Valdres. Uten 

at man tar vare på og fornyer driftsapparatet, både på garden og på setra, blir det lite råvare til 
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verdikjeden framover. Dette vil gi svekket regionalt næringsliv og liten evne til å ivareta 

fellesgoder som gir livskvalitet i bygdene og grunnlag for et omfattende reiseliv.  

 

Landbruket og de store trender 

Det er ikke bare i Valdres vi nå ser at framtidas struktur og omfang i melkeproduksjonen er 

inne i en kritisk fase. Det gjelder hele Norge; i de siste ti år er det tre prosent nedgang i 

produsert melkevolum, mens befolkningsveksten i samme periode var på 9,5 prosent.  

Dette skjer samtidig med en del globale og nasjonale trender:  

 Sterk global etterspørsel etter råvarer som over tid forventes å øke prisene på korn, 

energi og drivstoff 

 Voksende bekymring for framtidig global matproduksjon knyttet til klimaendringer og 

lave investeringer 

 Globalt øker melkeproduksjonen, men i Norge går produksjonen ned 

 Økende betalingsvilje og bevissthet rundt spesialprodukter og lokal produksjon  

 Stor økonomisk handlefrihet på statlig nivå 

 Høyt fokus på kulturlandskapet, stølsdrift og kulturarven i reiselivet 

 Tydelig prioritering av blant annet fjellområdene i Sør-Norge og grasbasert 

produksjon i Meld. til Stortinget nr. 9 (2011–2012) Landbruks- og matpolitikken. 

Velkommen til bords 

  

Innenfor EU velges det mange forskjellige modeller for melkeproduksjon. Ekstremene ligger 

mellom 100- og 200-kyrsbruket i Danmark eller 10–30-kyrsbruket i Alpene. Norge kan selv 

velge hvilke land vi ønsker å sammenlikne oss med, enten en familieeid bruksstruktur i 

fjellområdene eller en stadig mer bedriftsorientert modell i de store europeiske 

”slettelandskapene”. Det er forskjell på land med typisk småskalastruktur, blandingsstruktur 

og storskalastruktur i EU.  

 

Småskalaproduksjon 

I Norge synes alpemodellen å være særlig aktuell. I Tyrol (Østerrike), Syd-Tyrol (Italia), 

Bayern (Tyskland) og Sveits fornyer de enkeltbruket med produksjon omtrent på vårt 

gjennomsnitt, og mange har kyrne på setra om sommeren. I Syd-Tyrol er eksempelvis om lag 

halvparten av kyrne på setra om sommeren. Samtidig brukes setermjølka til å produsere 

langtidsholdbare harde oster, ofte i hjul, for eksempel Comté fra de franske alpene og 

Emmentaler i Sveits. Det er oster som tåler lagring fram til neste sesong og transport over 

store områder.  

I Alpene fornyer de gjennomsnittsbruket, viderefører seterdrifta og har en klar strategi for 

videreforedling. Situasjonen er ikke ulik i norske fjellområder. Norge har ressursene, behovet 

er der, og det er stadig mer rasjonelt å bruke grasressursene aktivt når kornprisene stiger og 

dieselkostnaden øker. I tråd med ressurs- og klimautfordringene bør framtidas produksjon i 

størst mulig grad basere seg på fornybar energi, og tilpasning til dagens og morgendagens 

klimaendringer må inkluderes.  
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Tabell 1.1 Småskala melkeproduksjon i Østerrike. Kilde: Tufte 2010 

Melkebruk i Østerrike 42 170 melkebruk 

Melkekyr totalt i Østerrike 525 000 melkekyr 

Melkeproduksjon totalt for Østerrike 3, 33 millioner tonn 

Tallet på kyr per bruk i gjennomsnitt 12 kyr per bruk 

Gjennomsnitt melkevolum per bruk 79 tonn per bruk 

Vanligste bruksstørrelse etter antall kyr 10–19 kyr per bruk 

Gjennomsnitt avdrått 6 300 kg per kyr i året 

 

Landbruket i Østerrike definerer seg som småskalalandbruk. Det er 189 000 gardsbruk i 

landet, av disse er det 72 200 fjellgarder eller økologiske bruk. Dette har mange likhetstrekk 

med produksjonsstrukturen i Norge (Tufte 2010).  

Skal en slik utnyttelse av arealene utvikles for framtida, er det viktig å fornye både 

enkeltbruket og seterhusene der dette er aktuelt. Ikke minst må de som fornyer bruket, også 

om ønskelig få tilgang til ny teknologi slik som robotmelking i hjemmefjøset. Dette kan sees 

på som en parallell til overgangen fra spannmelking til rørmelking. Nå står vi foran et nytt 

teknologiløft, som også denne gangen må kunne nå alle, og dette må inkluderes i en helhetlig 

strategi. Det finnes allerede eksempler på melkeprodusenter som har robotmelking på garden, 

men bruker rørmelkingsanlegg på setra. Større fleksibilitet i melkingen vil kunne svare på 

noen av de fritidsutfordringene melkeprodusentene har, selv om det ikke kan løse behovet for 

ferie.  

Landbruks- og matpolitikken ”Velkommen til bords”,
1
 som ble framlagt i desember 2011, 

sier at selvforsyningen skal opprettholdes på norske ressurser
2
. Videre ønskes det en styrking 

av landbruket i næringssvake områder og der landbruket har hatt størst nedgang i bruk og 

volum. Overskrifter som ”Tydeligere distriktsprofil”, ”Forsterket regionalisering” og 

”Områdeinnrettet innsats for utnyttelse av regionale fortrinn og potensial” skulle passe godt 

inn i en sterk satsing på Valdres-landbruket.  

Valdres har betydelig erfaring knyttet til å tenke på landbruket i et utvidet kultur- og 

naturperspektiv. Prosjektet ”Levande stølar” ble etablert allerede i 2000. Fylkesmennene i 

Oppland, Møre og Romsdal og Hedmark hadde et seterprosjekt 2006–2010 som belyste 

mange av utfordringene knyttet til seterdrifta. Valdres har i tillegg gjennom sin Natur- og 

kulturpark fra 2007 utviklet et sterkt konsept knyttet til tradisjonell naturbruk i sin region. 

 

  

                                                 
1
 Melding til Stortinget nr. 9 (2011–2012) Velkommen til bords.  

2
 Antatt at det betyr 52 % som var målet i St.meld. 19 (1999–2000) Om norsk landbruk og matproduksjon, og 

slik situasjonen har vært de siste tiårene. 
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2 Metode 

 

Gjennom en spørreundersøkelse blant de aktive melkeprodusentene i Valdres samt de som har 

avviklet driften de siste fem årene, gis det en oversikt over hvilke utfordringer melkebonden 

står overfor, og hvilke muligheter melkebonden i Valdres ser for å øke produksjonen og 

foredlingen av melk framover.  

Spørreundersøkelsen er utarbeidet i et nært samarbeid med aktørene i Valdres som 

produsentlag samt bondelag og sau- og geitalslag, Valdres Natur- og kulturpark og 

Regionrådet i Valdres. I tillegg er Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) i Oppland og 

Bioforsk bidragsytere i prosjektet. TINE-systemet og ikke minst TINE rådgivning er en viktig 

sparringpartner i hele prosessen.  

Spørreundersøkelsen ble sendt ut per e-post til 238 adresser, og per brev til om lag 141 

aktive og ikke-aktive melkeprodusenter i Valdres. De ikke-aktive melkebøndene har avsluttet 

melkeproduksjonen i løpet av perioden fra 2007 til 2012. Det er 168 som har svart på 

undersøkelsen. Det er 4 som aktivt har takket nei til å svare. Det er 18 av de 168 som har svart 

at de har sluttet med melk etter 2006.  

Det var 319 gardbrukere som drev med melk i Valdres i 2010. 47 prosent av aktive 

melkeprodusenter som har svart på undersøkelsen. Andelen kvinner som har svart, er 

tilnærmet lik andelen kvinner i populasjonen. Det samme gjelder fordelingen på 

kommunenivå, for antallet samdrifter og for de som driver med stølsdrift. I forhold til 

kvotestørrelse er gjennomsnittlig kvote hos respondentene 75 tusen liter i egen kvote pluss 40 

tusen liter i leid kvote, mens ifølge tall fra TINE Råvare og Kukontrollen er 

gjennomsnittskvoten på 100 000 liter. Svarprosenten i denne typen undersøkelser ligger 

erfaringsvis på litt over 40 prosent. Erfaringer fra tidligere spørreundersøkelser viser at det 

ikke gir andre resultater om svarprosenten øker. Svarene som er gitt, kan derfor anses som 

representative for populasjonen av aktive melkebønder i Valdres. Svarprosenten fra de som 

har sluttet med melk i perioden 2005–2011, er liten, og resultatet må derfor tolkes med 

forsiktighet.  

I spørreundersøkelsen har vi søkt etter frivillige til å delta i gruppesamtaler om videre 

arbeid for å bevare og utvikle melkebruket i Valdres. Det er 39 gardbrukere som har sagt seg 

villige til å delta i en slik gruppe. De vil bli kontaktet som en del av prosjektets fase to.  

I tillegg har vi hentet inn informasjon fra Driftsgranskningene utført av NILF på vegne av 

budsjettnemnda for jordbruket og fra Kukontrollen i Tine.  
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3 Rammebetingelser for melkeproduksjon i Alpene 

og i Valdres 

 

Forskjeller og likheter i rammebetingelser for melkeproduksjon i Valdres og i Alpene, 

representert ved forholdene i de sveitsiske alper.  

 

Lokal videreforedling av melk i Sveits, et land i Alpene 

Alpene omfatter deler av Frankrike, Sveits, Italia, Østerrike, Slovenia, Tyskland og 

Liechtenstein med til sammen om lag 11 millioner innbyggere. Området er et attraktivt 

turistmål og har nær en halv milliard gjestedøgn i løpet av året. Landbruket i Alpene bidrar til 

å gjøre området tilgjengelig for både sommer- og vinteraktiviteter for de mange turistene som 

besøker området i løpet av et år.  

 Etter andre verdenskrig bygget alle land i Europa opp et landbruk hvor produksjon av 

råvarer til mat var hovedmålet. Mange land innførte ulike former for landbruksstøtte til 

bøndene for å øke produksjonen. Denne produksjonsavhengige støtten ga resultater, og man 

fikk overproduksjon og miljøproblemer. Etter årevis med overproduksjon og opphoping av 

smør og melkepulver på lager valgte EU å innføre melkekvoter i 1984. Innføring av 

melkekvoter var et omstridt tema, og EU har besluttet at melkekvotene skal fases ut i løpet av 

2015, og skal da ikke lenger være styrende for produksjon, verken på høyeste tillatt 

melkevolum eller for produksjonsmønsteret mellom medlemslandene (Tufte 2010). 

Landbruket i Alpene, som baserer seg på et nært forhold mellom areal og produksjon, sliter i 

konkurranse med det industrialiserte landbruket, som ikke lenger har like sterkt behov for å 

tilpasse produksjonen til gardens eget areal.  

I og med at areal ikke lenger var en begrensende faktor i melkeproduksjon, flyttet mange 

av bøndene produksjonen ned fra fjellgarden til lavereliggende områder. Det førte til at 

landbruket i blant annet Alpene gikk fra en situasjon med overbeiting til en situasjon med 

underbeiting av arealer. I stedet for å gjøre som i USA, hvor man etablerte nasjonalparker 

som uberørt natur, ”wilderness”, etablerte man i Alpene nasjonalparker basert på landbruks-

produksjon av kjøtt, melk og melkeprodukter for å sikre utvikling av natur- og 

kulturlandskapet i fjellene. Alpene som kulturlandskap ble nedfelt i EUs regelverk, og man 

har målrettet jordbruksoverføringene til produksjonsuavhengig støtte rettet mot å ta vare på 

kulturlandskapet gjennom aktiv gardsdrift.  

I Sveits, som er et av alpelandene, står landbruket sterkt i befolkningen. Det ble 

dokumentert da det multifunksjonelle landbruket ble grunnlovsfestet gjennom en 

folkeavstemning i 1996. Landet har også lang erfaring med mange små ysterier som baserer 

sin produksjon på lokale tradisjoner. For å bevare denne tradisjonen har Sveits innført en egen 

ostestøtte som går til ysteriene slik at de kan gi en høyere melkepris for melk som brukes i 
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osteproduksjonen. Det har også vært gitt et ekstra tilskudd til ost produsert på silofri melk. 

Det er vedtatt avviklet fra og med år 2013. Hva som i realiteten skjer med dette tilskuddet, vet 

vi ikke helt sikkert ennå. Gjennom blant annet osteavtalen med EU har Sveits liberalisert sitt 

eget landbruk og handelen med landbruksvarer. Sammen med en reduksjon av 

produksjonsavhengig støtte har melkeprisen i markedet i Sveits derfor falt. I tillegg har Sveits 

avviklet kvotesystemet for melk. For å hindre at melkebondens inntekt skulle falle enda mer, 

har landet kompensert med økt direktestøtte til jordbruket. Den direkte støtten er blant annet 

innrettet mot at utøverne i yrket skal ivareta kulturlandskapet og miljøet.  

I 2007 var det om lag 10 000 melkebønder som leverte melk til lokale håndverksysterier i 

Sveits. Mange av disse produserer ost på melk fra kuer som ikke har blitt fôret med surfôr. I 

Sveits har mer enn 95 prosent av melkebøndene som leverer melk til de lokale 

håndverksysteriene, etablert en sammenslutning eller en felles organisering for produksjon, 

distribusjon og markedsføring av denne osten. De har også fått beskyttelse av merkevaren 

gjennom reglene for beskyttede betegnelser, for å hindre kopiproduksjon av oster som 

Gruyère og Emmentaler.  

  

Lokal videreforedling av melk i Norge 

Melkesystemet i Norge er basert på tollbeskyttelse, offentlige støtteordninger, 

markedsregulering med melkekvoter og målpris. I tillegg er det en prisutjevningsordning for 

melk som i korthet går ut på at det legges en avgift på drikkemelk som gis som tilskudd til 

melk som går til ost og en del andre anvendelser, blant annet til inntransport av melk. TINE, 

som det største meieriselskapet i Norge, har fått markedsregulatorrollen. 

 Dersom man som medlem i TINE ønsker å videreforedle melken selv eller levere den til et 

lokalt meieri for videreforedling, har TINE vedtekter som regulerer dette. Medlemmene i 

TINE er eiere av bedriften og har gjennom bedriftens vedtekter pålagt TINE mottaksplikt for 

melk fra egne medlemmer og medlemmene leveringsplikt til TINE. TINE har styrevedtak på 

at medlemmer kan søke om delvis fritak fra leveringsplikten dersom de vil videreforedle 

melken selv, en ordning som praktiseres med skjønn og fornuft. Dersom man leverer opp til 

40 000 liter melk utenfor leverningsplikten, kan dette besluttes administrativt av TINE, mens 

unntak på over 40 000 liter må styregodkjennes.  

Dersom man ikke er medlem i TINE, kan man selvsagt levere så mye melk man vil 

innenfor det statlig administrerte kvotesystemet, til andre mottakere eller eget ysteri til den 

prisen som markedet vil betale. Dersom man velger å være medlem i TINE og vil levere melk 

med spesielle kvaliteter, slik systemet er for leveranser av økologisk melk, kan man avtale en 

høyere pris per liter for denne melken. I et samvirkeforetak får eierne del i overskuddet 

gjennom omsetningen de har med foretaket. Medlemmene bidrar likeverdig til selskapets 

egenkapital og får dermed utbytte fordelt etter omsetningen de har med selskapet. Det fører til 

at dersom TINE kan ta ut økt pris i markedet for et produkt, vil overskuddet bli fordelt på alle 

medlemmer ved årsoppgjøret. Dersom man ønsker å levere setermelk som produkt med egen 

distribusjonslinje hos TINE, kan det føre til at TINE må ta betalt for eventuelle økte kostnader 

TINE kan få i forbindelse med innhenting og distribusjon av denne melken.  
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Regjeringen har utarbeidet en egen forskrift som gjelder lokal foredling av melk (forskrift 

av 2003-06-24 Fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk). Lokal foredling 

er definert som foredling av melk på gardsbruket eller på samdriftens eiendom. Denne 

forskriften vil ikke gjelde dersom melken skal foredles utenfor gardsanlegget, for eksempel i 

de nedlagte lokalene til TINE Fosheim. Det er fritak fra overproduksjonsavgift for melk som 

foredles lokalt, inntil total kvote på 400 000 liter for enkeltforetak og 750 000 liter for 

samdrift. Den melken som er meldt inn til SLF for lokalt bruk, kan ikke leveres til et meieri.  

Foredling av melk faller utenfor prisutjevningsordningen, med mindre det foredles flytende 

melkeprodukter som tilsvarer mer enn 200 000 liter anvendt melk, eller faste melkeprodukter 

som tilsvarer mer enn 500 000 liter anvendt melk. Det vil si at dersom man bruker under 

500 000 liter melk til for eksempel osteproduksjon, slipper man å betale inn til 

prisutjevningsordningen.  

 

Melkeproduksjon i fjellbygder i Norge og i Alpene 

På begynnelsen av 1970-tallet var det et stort behov for fornying av blant annet melkebruket i 

Norge. Den gangen fikk landet en nasjonal landbrukspolitikk som skapte engasjement og 

entusiasme, og investeringsviljen hos blant annet melkebøndene var stor.  

Noe av det som er felles for melkepolitikken i Norge og i de sveitsiske Alpene, er den 

direkte arealstøtten til vedlikehold av kulturlandskap og til dyrking av grovfôr. Av det som 

gjøres for å utvikle melkeproduksjonen i de sveitsiske alpene og som ikke har sin motsats i 

Norge, er ostestøtten som myndighetene gir til lokale ysterier for produksjon av ost basert på 

silofri lokalprodusert melk. I Norge har vi prisutjevningsordningen for melk, men den er 

generell og ikke knyttet direkte til lokalproduksjon av ost.  

I Sveits har innbyggerne et spesielt forhold til ost og høy lojalitet til eget landbruk, noe 

som sammen med støtteordninger og en helhetlig organisering av verdikjeden for melk har 

ført til at melkebønder som leverer melk til et av disse lokale ysteriene, får en høyere 

melkepris enn de som ikke gjør det. Nordmenn har stor lojalitet til eget landbruk. Det viser 

markedsundersøkelser utført blant norske forbrukere. Selv om melkeprisen i Sveits er høyere 

enn verdensmarkedsprisen, er melkeprisen i Norge høyere enn melkeprisen i Sveits. For 

eksempel var prisen på melk i Sveits i 2012 omregnet i kroner på 4,08
3
 per liter, mot 

noteringspris på melk i Norge for 2012 på kroner 4,91
4
 per liter.  

  

                                                 
3
 http://www.poolofexperts.ch/blog/2012/02/08/butter-kills-the-cheese-industry-in-switzerland/ 

4
 http://www.tine.no/om-tine/var-virksomhet/markedsregulatoren/noteringspris 

 

http://www.tine.no/om-tine/var-virksomhet/markedsregulatoren/noteringspris
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4 Valdresbondens vanskelige valg  

 

Melkebonden, hvem er han? 

Melkebonden i spørreundersøkelsen er en mann i 40–50-årene. Han har i gjennomsnitt 15 

melkekuer i fjøset, og halvparten har andre produksjoner på garden i tillegg. Andre 

produksjoner kan være sau, kjøttproduksjon eller skogsdrift. Det er 11 prosent av de spurte 

som svarer at de driver melkeproduksjon i samdrift med andre. 

Totalt hadde bøndene i Valdres melkekvote på 27,4 millioner liter melk i 2010, svarende til 

2 prosent av Norges totale melkevolum ifølge tall fra TINE Råvare. I spørreundersøkelsen har 

gjennomsnittsbonden i Valdres en egen kvote på 77 100 liter melk. I tillegg er det 40 prosent 

av respondentene som har leid kvote. Gjennomsnittsstørrelsen på den leide melkekvoten er 

40 700 liter. I gjennomsnitt leverte melkebonden i Valdres 91 898 liter melk i 2011 ifølge 

Kukontrollen, og de hadde en kvoteoppfyllingsgrad på om lag 90 prosent ifølge samme kilde.  

Mange melkebønder i Valdres er aktive i faglag og økonomiske organisasjoner i 

landbruket. Det er 27 prosent av melkebøndene som har tillitsverv i faglag eller økonomiske 

organisasjoner som TINE og Nortura. Han har utdanning utover grunnskolen. Halvparten har 

mer enn fire års utdanning utover grunnskolen. Det er 20 prosent som har mer enn seks års 

utdanning utover grunnskolen.  

 

Forventninger til framtida 

Melkebonden i Valdres tror at melkeprisen vil øke i samme takt som i dag. Det er 40 prosent 

av melkebøndene som tror at melkeprisen vil øke med 50 øre de neste fem årene. De er litt 

mer forsiktige når det gjelder forventningene til økningen i offentlig tilskudd. Det er 45 

prosent som mener tilskuddet vil øke med 10 prosent de neste fem årene, og 46 prosent tror at 

det er de grovfôrbaserte næringene som styrkes.  

Tall fra driftsgranskningene viser at driftsoverskuddet per liter melk har økt fra kr 2,43 i 

2001 til kr 3,48 i 2010, en økning på om lag 1 krone per liter melk i perioden. 

Driftsoverskuddet er det som bøndene har til disposisjon til administrasjon, avskrivninger og 

finanskostnader. Tallene viser at over tid har kostnadene i melkeproduksjonen økt mer enn 

inntekten. I tillegg må bonden forholde seg til økende risiko i produksjonen som følge av 

svinginger i energiprisene og priser på andre innsatsfaktorer i landbruket, større gjeld for å 

finansiere investeringer samt klimaendringer som gir mer regn, mer vind og lengre 

vekstsesong i store deler av landet. 

Landbruket er en veldig politisk næring. Figur 5.3 viser også at politikk virker. 

Regjeringen Bondevik I økte inntektsmulighetene for bøndene tidlig på 2000-tallet, 

regjeringen Stoltenberg I og Bondevik II reduserte muligheten, mens Stoltenberg II har økt 

inntektsmulighetene ved å øke offentlige tilskudd og målpris på melk.  
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Figur 4.1  Driftsoverskudd målt i kroner per liter melk fra driftsgranskningene for 

kommunene i fjellbygdene i Oppland de siste årene. Tallene er nominelle 

gjennomsnittstall for bruk som er med i NILF sine driftsgranskninger. 

 

 

Det er 78 prosent av melkebøndene i Valdres som svarer at de vil levere minst like mye melk 

om fem år som i dag. Dersom melkevolumet skal opprettholdes med færre produsenter, må de 

40 prosentene som ønsker å levere mer melk, få større kvote og mer areal samt ha et bedre og 

mer effektivt produksjonsapparat.  

Figur 4.2  Tror du at du vil levere mer eller mindre melk om fem år enn du gjør i dag?  
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Bedre melkepris og økt tilskudd er de viktigste forhold som må være til stede for at bøndene i 

Valdres skal fortsette som melkebønder. I tillegg er støtte til investeringer i 

produksjonsapparatet og gode avløserordninger viktig. Andre forhold er av mindre betydning 

for at de skal fortsette som melkebønder framover.  

Figur 4.3 Kan du oppgi på en skala fra 1 til 5 hvor viktig du synes følgende forhold er for 

at du skal fortsette som melkeprodusent, hvor 1 er svært lite viktig og 5 er svært 

viktig?  

 

 

På spørsmålet om hvilke utfordringer de har for å drive med melkeproduksjon, svarer 29 

prosent at det er viktig at samdriftsbønder får bedre betingelser. Dernest mener melkebønder i 

Valdres at det er behov for et bedre og mer effektivt samarbeid om innhøsting av grovfôret. 

Det er 56 prosent av melkebøndene i Valdres som driver med tilleggsnæring, hvorav 

leiekjøring utgjør 28 prosent. Leiekjøring kan være rundballepressing, snøbrøyting, 

vedkjøring og mye mer. Et ønske fra noen blant respondentene om bedre og mer effektivt 

samarbeid kan skyldes at de som driver leiekjøring, ønsker en bedre koordinering blant 

oppdragsgivere for å lette sitt eget arbeid. Det kan også være et ønske om et bedre samarbeid 

mellom gode krefter rundt melkebruket i Valdres framover.  
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Figur 4.4  Vi vil nå komme med noen påstander om melkeproduksjon og håper du kan 

oppgi på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er svært lite viktig og 5 er svært viktig. Det 

er et flervalgsspørsmål, og figuren viser de som har svart 4 eller 5.  

 

 

På spørsmålet om hvilke planer melkebonden i Valdres har for driften de neste ti årene, svarer 

en fjerdedel at de vil bruke arealet mer effektivt. Om lag en femtedel vil foreta investeringer i 

grøfting og drenering.  

Figur 4.5  Hvilke planer har du for driften de nærmeste 10 årene? 
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Effektivisering av melkebruket 

Det har blitt færre melkebønder i Valdres over tid, og de som blir tilbake i yrket, jobber mye. 

Ifølge driftsgranskningene har den totale arbeidstiden i melkebruket økt noe, mens antall 

arbeidstimer per årsku er redusert i løpet av de siste ti årene. Melkebonden i Valdres mener 

selv at familien jobber mellom 1 og 2 årsverk på garden i tillegg til at familien har en full 

stilling utenfor gardsbruket. Tallene kan tyde på at respondentene har svart i forhold til en 

årsverksnorm fra 1993, og ikke faktisk antall timer brukt på garden. Den gang var et årsverk 

den tiden man brukte på et gardsbruk med 6 kuer. Gjennomsnittsbruket i Valdres har en 

melkekvote på 75 000 liter på egen gard, i tillegg har gjennomsnittsbruket leid kvote på 

40 700 liter. Ifølge Kukontrollen leverte gjennomsnittsbruket i Valdres 91 898 liter melk i 

2011. Gjennomsnittsbruket i Valdres har 15 kyr, noe som er mindre enn gjennomsnittet for 

melkebruk i Norge. To tredjedeler av respondentene i undersøkelsen svarer at de har nok å 

gjøre. Tid er et knapphetsgode som man må husholdere med, og erfaringer viser at også i 

melkeproduksjon kan man som i andre produksjoner i landet vinne på å husholdere bedre med 

tiden.  

I et land som Norge med høye lønninger og lav arbeidsledighet er det sterkt fokus på å 

redusere arbeidskostnadene og flytte arbeidskraften til næringer med høy lønnsevne, ifølge 

regjeringens perspektivmelding
5
. Det betyr at regjeringen forventer at jordbruket 

effektiviseres og foretar en ytterligere reduksjon i antall arbeidstimer. I melkebruket kan dette 

skje ved å fortsette mekaniseringen av arbeidsoppgavene, ved å øke avdrått per arbeidstime, 

øke avkastningen av arealet, etablere gode samarbeidsløsninger med andre, eller ved ulike 

kombinasjoner av disse tiltakene.  

Det er 48 prosent av melkebøndene og andre i familien som har mellom 1 og 2 årsverk i 

tradisjonelt landbruk på garden. Det er 44 prosent som svarer at husstanden utfører 1 årsverk 

eller mer i andre yrker/tilleggsnæringer. Mulighet for annet arbeid utenfor garden er blitt en 

viktig faktor for at melkebruket skal videreføres som i dag. Gjennomsnittlig fordeling av total 

arbeidsinnsats på garden fordeles med 60 prosent av gardbrukeren selv, 13 prosent av leid 

hjelp og 27 prosent av ektefelle/samboer.  

Det er kun 5 prosent av respondentene som svarer at de ikke har noen som vil overta etter 

dem. En femtedel av disse kommer fra garder med husstandsinntekt under 300 000 kroner per 

år, og en femtedel kommer fra gardsbruk med husstandsinntekt over 700 000 kroner i året. De 

første har liten lønnsevne, og de siste henter store deler av inntekten sin utenfor garden. 

Begge tilfeller gir liten motivasjon til å overta gardsbruket. Undersøkelsen viser også at det er 

få som vil overta garden når standarden på produksjonsapparatet på gardsbruket er 

karakterisert som dårlig.  

Det er 47 prosent som svarer at de er usikre på om de har noen som vil overta. Det er 

særlig bønder med en samlet husstandsinntekt om lag 500 000 kroner i året som er usikre på 

om noen skal overta eller ikke. Det kan tolkes som at det er mange som har lyst til å overta, 

men som er usikre på framtidsutsiktene for norsk melkeproduksjon.  

                                                 
5
 St.meld. nr. 9 (2008–2009), side 9. 
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Gjennomsnittlig husstandsinntekt i Valdres ligger på rundt 500 000 kroner. Det er 10 

prosent som ikke ønsker å oppgi husstandsinntekten, og det er 10 prosent som har en 

husstandsinntekt på over 900 000 kroner.  

Figur 4.6  Hva er husstandens samlede inntekt?  

 

 

Tabell 5.2 viser en statistisk signifikant sammenheng mellom størrelsen på husstandens 

samlede inntekt og hvor stor andel av inntekten som kommer fra gardsdriften. Melkebøndene 

i Valdres som har skaffet seg inntekter utover selve gardsdriften; de har større total 

husholdningsinntekt enn de som satser på gardsdriften som eneste inntektskilde. Det er 21 

prosent av de som jobber mindre enn 25 prosent på garden, som har en husstandsinntekt over 

900 000 kroner i året, mens det kun er 2 prosent i dette inntektssjiktet som har mer enn 75 

prosent av inntekten fra gardsdriften. Det er 24 prosent av de som har mer enn 75 prosent av 

husstandsinntekten fra garden, som har under 300 000 kroner i året som samlet husstands-

inntekt. Det er en klar trend blant melkebøndene at jo større andel av husstandsinntekten som 

kommer fra gardsdriften, desto lavere er husstandens samlede inntekt.  
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Figur 4.7 Andelen av husstandens samlede inntekt sammenlignet med hvor stor andel av 

inntekten som kommer fra gardsdriften. 

 

 

Kvote og areal 

Gjennomsnittskua i Norge produserer 6 200 liter melk per år, mens gjennomsnittskua i 

Valdres produserer 5 800 liter per år ifølge tall fra TINE. Det kan tyde på at valdreskua har et 

potensial for å øke produksjonen. Det er 40 prosent av melkebøndene i Valdres som svarer at 

de har leid melkekvote. Det er 31 prosent som svarer at de har planer om å kjøpe eller leie 

mer melkekvote de neste årene.  

Blant de 60 prosentene som ikke har leid melkekvote, svarer noen at årsaken er at de har 

tilpasset melkekvoten til areal og størrelsen på driftsbygningen. De som er i samdrift, ønsker å 

utvide kapasiteten med større melkekvote, men de får verken kjøpt eller leid større kvote. Det 

er alltid noen som slutter med melkeproduksjon. Derfor har vi også spurt noen som har sluttet 

i løpet av de siste fem årene, for å se om det er tilgang til mer areal og større melkekvote til de 

som fortsatt driver med melk. De melkeprodusentene i Valdres som har sluttet, svarer at de 

ikke har planer om å selge melkekvoten. De vil i stedet leie den ut. I 2011 var det kun 1000 

liter melk ledig for salg i Valdres. Det betyr at med dagens regelverk er det svært krevende for 

samdrifter i Valdres som ønsker å øke produksjonen, å få tilgang til mer melkekvote.  
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Investeringer hjemme og på stølen 

Ifølge nasjonalregnskapet har jordbrukets andel av de totale brutto realinvesteringene i fast 

kapital i Norge avtatt sterkt siden 1970. Investeringene i jordbruket hadde en oppgang etter 

opptrappingsvedtaket i 1975, men falt ned på en vedvarende nedadgående trend siden 

begynnelsen på 1980-tallet.  

Figur 4.8  Kilde: SSB tabell 09181 Nasjonalregnskapstall. Jordbrukets andel av totale 

brutto investeringer i fast kapital i Norge over tid, målt i prosent.   

 

 

Denne generelle trenden for jordbruket gjelder for melkebruket i Oppland også. Dersom man 

antar at investeringene som ble gjort på 1970-talle, har en levetid på 20–30 år, indikerer det at 

det er et stort etterslep på investeringssiden som må innhentes hvis jordbruket skal 

videreutvikles framover.  

Ifølge driftsgranskningene har det ikke vært utført store investeringer i melkebruket i 

fjellbygdene i Oppland i de siste fem årene. Gjennomsnittlig investeringskostnad har variert 

fra om lag 170 000 kroner i 2006 til 250 000 kroner i 2010 for brukene som er med i 

driftsgranskningene. Dette beløpet inkluderer også kjøp av melkekvote. Dette er brutto 

investeringer med en aktiveringsgrense på 15 000 kroner for de 18 brukene som er med i 

driftsgranskningene. Driftsgranskningene bygger på skatteregnskap som er omarbeidet til 

driftsregnskap. De er gardsbruk med en arbeidsinnsats på mellom 1800 og 6000 normerte 

timer.  
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Figur 4.9  Tall fra NILF driftsgranskningene. Gjennomsnittlige investeringer i kroner per 

bruk i Oppland med unntak for kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, 

Jevnaker, Lunner og Gran.  

 

 

I spørreundersøkelsen er det sju prosent som svarer at de har dårlig standard på gardsbruket. 

De samme svarer at de ikke vil investere i produksjonsapparatet på garden. Det utgjør om lag 

20 melkebruk i Valdres. Begrunnelsen for at de ikke vil investere, er at det er for lav 

lønnsomhet til at investeringene svarer seg, og at framtidsutsiktene i næringen er for usikre.  

Det er over 90 prosent som svarer at de har middels til god standard på 

produksjonsapparatet på garden. Av disse er det 23 prosent som svarer at de vil investere i 

produksjonsapparatet på garden. Disse 73 melkebrukene i Valdres vil investere i gardsbruket 

for i snitt 2,6 millioner kroner, totalt 192 millioner kroner i løpet av de neste fem år.  
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Figur 4.10 Hvordan vil du karakterisere standarden på produksjonsapparatet på garden?  

 

 

Av de 23 prosent som har sagt at de planlegger å investere, svarer 31 prosent at de planlegger 

å investere i nybygg/restaurering av husdyrrom eller fôrlager på garden, og 21 prosent 

planlegger å investere i maskiner. De som vil investere i produksjonsapparatet, svarer at de 

har planer om å utvide produksjonskapasiteten.  

Det står litt dårligere til med standarden på produksjonsapparatet på stølen enn på 

gardsbruket. Det er kun tre av de som svarer at de har dårlig standard på stølen, som også vil 

investere i stølsapparatet. Det er 35 prosent som svarer at de ikke vil investere i stølsapparatet, 

fordi det ikke er behov for det. Det er 34 prosent som svarer at det er for lav lønnsomhet til å 

foreta investeringer på stølen.  

Figur 4.11 Hvordan vil du karakterisere standarden på produksjonsapparatet på stølen?  
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De 39 melkebrukene i Valdres som vil investere i stølsdriften, planlegger å investere for til 

sammen 15 mill. kroner over en fem års periode. Det er 33 prosent som planlegger å installere 

melkerobot, rørmelkingsanlegg, melkestall eller lignende på stølen, og 37 prosent som 

planlegger å investere i husdyrrom på stølen.  

De fleste av de spurte melkebøndene i Valdres har ikke svart på hvordan de vil finansiere 

investeringene sine. De som har svart, har i hovedsak brukt inntekt utenfor garden og/eller lån 

i privatbank med rentestøtte fra Innovasjon Norge som finansieringskilder.  

 

Figur 4.12 Hvordan har du planer om å finansiere investeringene dine? (Antall) 

 

 

Tilleggsnæring og videreforedling med garden som utgangspunkt 

Det er 56 prosent av bøndene i Valdres som driver med tilleggsnæring. De fleste driver med 

leiekjøring i tillegg til melkeproduksjonen. Det er hytteservice, utleie av jakt og fiske samt 

noe videreforedling på garden. For de fleste melkebønder i Valdres utgjør ikke 

tilleggsnæringer noen stor andel av husstandens totale inntekt. Det er 27 prosent av 

melkebøndene som har mer enn 75 prosent av familiens samlede inntekt fra gardsdriften.  

På spørsmål om hva som skal til for at den enkelte skal begynne med tilleggsnæring, svarer 

75 prosent at de har nok å gjøre og derfor ikke vil starte med tilleggsnæring. Det er 13 prosent 

som svarer at lønnsomheten i tilleggsnæringene må øke hvis de skal starte med noe utover 

selve gardsdriften.  

Det er 12 som svarer at de har vurdert å starte småskalaproduksjon av ost. Dette er 

personer som har utdanning utover grunnskolen og som tror at melkeprisen vil forbli uendret 

eller redusert om fem år. De tror at de må skape merverdi av melkeproduksjonen selv for å 

opprettholde eller øke inntekten sin framover. Fem av disse vil ha støtte til å investere i 

produksjonsapparatet.  

Dersom det ble tatt initiativ til å etablere et lokalt ysteri i Valdres, ville 27 prosent levert 

melk til ysteriet dersom de fikk betalt like godt som eller bedre enn ved å levere til dagens 
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varemottaker. Det er også noen få som ville blitt med som medeier. Det er 34 prosent som 

ikke ville blitt med uansett. Andre tanker som enkelte respondenter har skrevet, er at 

etableringen av et slikt ysteri bør skje i lokalene til TINE Fosheim, slik det var en gang, og 

TINE bør være med, eller at melken til ysteriet kjøpes fra TINE.  

Figur 4.13  Dersom det ble tatt initiativ til å etablere et lokalt ysteri i Valdres, hvordan ville 

du stilt deg til det? 

 

 

Stølsmelk 

Det unike med melkebruket i Valdres er at 78 prosent av melkebøndene driver støl, og 89 

prosent av dem driver støl alene eller sammen med familien. Det er 11 prosent som driver fra 

fellesstøl. For å se om det er mulig å få opp en osteproduksjon basert på stølsmelk er det 

interessant å vite hvor stor råvaretilgangen er for Valdres. Respondentene som driver på 

stølen, oppgir at de leverte i snitt 16 400 liter melk i 2011 fra stølen. Det tilsier at de samlet 

leverte 3,5 millioner liter stølsmelk i 2011. Ifølge Roar Moen i TINE rådgivning og fra 

opplysninger i Kukontrollen leverte stølsbrukeren i gjennomsnitt om lag 12 000 liter totalt for 

juli og august i 2011, totalt for alle stølsbrukere 3,2 millioner liter melk. Det kan være mange 

årsaker til at det er avvik i mengden stølsmelk mellom Kukontrollen og spørreundersøkelsen. 
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Tabell 4.1 Om lag hvor mange liter melk leverte du fra stølen i 2011? Fordelt på kommune 

 Sør-

Aurdal 

Nord-

Aurdal 

Etnedal Vestre 

Slidre 

Øystre 

Slidre 

Vang 

0–4 999 liter 2 6 0 2 7 2 

5 000–9 999 liter 2 1 0 1 7 4 

10 000–14 999 liter 1 3 0 5 6 0 

15 000–19 999 liter 1 6 0 3 2 1 

20 000–24 999 liter 0 0 1 3 5 1 

25 000 liter eller 

mer 

3 8 0 9 4 4 

N 9 24 1 23 31 12 

 

Tallene fra Kukontrollen viser at melkeleveransene går ned når kua kommer på stølen, og at 

valdresbonden satser på kalving i siste del av stølssesongen, slik at melkeproduksjonen tar seg 

opp etter at stølssesongen er over. Tallene i tabell 5.3 sammen med figur 5.15 viser at en 

omlegging av stølstilskuddet rettet mot melkeproduksjon samt at bonden kan produsere melk 

utenfor kvote, kan føre til omlegging av periodisering av melkeproduksjonen.  

Figur 4.14 Melkeleveranser fordelt over sesongen fra melkebønder i Valdres som er 

medlem av Kukontrollen, TINE. 

 

 

På spørsmålet om hvor mye melk de anslår å levere fra stølen om fem år, det vil si for 

kvoteåret 2017/2018, vil gjennomsnittsbruket øke leveransene fra 16 400 liter stølsmelk i året 
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til 20 000 liter stølsmelk i året. Det er en økning på 21 prosent i løpet av fem år dersom dette 

blir realisert.  

Det er det lett å tro at fordi kua i Valdres tilbringer om lag 10 uker på stølen om sommeren 

og derfor bruker mindre kraftfôr enn hos andre bønder, har hun lavere avdrått. Avdråtten i 

Valdres er i gjennomsnitt 5200 liter per ku, da er det ikke tatt høyde for at kua ikke yter 

hundre prosent hele tiden. Driftsgranskningene for fjellbygder i Oppland viser at det ble brukt 

like stor andel av de variable kostnadene til kraftfôr i dette området som for resten av landet, 

det vil si 60 prosent av de variable kostnadene i 2010. De variable kostnadene i melkebruk er 

de kostnadene som for en gitt periode endrer seg med omfanget av produksjonen, for 

eksempel såfrø, gjødsel og innkjøpt fôr. Drivstoff regnes som en fast kostnad. 

Grovfôrkostnader verdsettes i driftsgranskningene ut fra prisen på bygg- og 

fôrkonsentrasjonen i grovfôret (det vil si i snitt 80 prosent av kostnadene for bygg ved 

årsskiftet).  

Tallene viser at dersom valdresbonden skal fortsette å være på stølen, er det behov for 

bedre økonomi i stølsdriften. En måte å bedre økonomien på utover stølstilskuddet er å gi 

bonden bedre betalt for melk produsert på stølen. Det vil motivere bøndene til å produsere 

melk i sommerhalvåret framfor å bruke dette til melkefri periode for kua. 

 

En melkebonde i Valdres leverer i gjennomsnitt 15 000 liter stølsmelk. Dersom han kan 

levere denne melken utenfor kvote, det vil si øke den totale produksjonen med 15 000 liter, 

forutsatt at det ikke fører til økte investeringer, vil bonden kunne få et netto driftsresultat på 

om lag 50 000,- kroner på denne melken. Dersom det i tillegg blir ekstra melkepris som følge 

av at det leveres til et lokalt ysteri, vil det kunne gi stølsbonden ytterligere bedre 

inntektsmuligheter enn i dag.  

Dersom det blir mulig å levere stølsmelk utenfor ordinær melkekvote, vil 37 prosent 

benytte seg av denne muligheten. Av de som svarer at de vil bruke denne muligheten, er det 

24 respondenter av 38 totalt som må foreta nyinvesteringer enten på stølen eller på garden 

eller begge steder. Det er 14 respondenter som svarer at de ikke behøver å investere for å øke 

produksjonen fra stølen. Det kan tyde på at to tredjedeler allerede er på kapasitetsgrensen og 

må foreta investeringer for å kunne utvide produksjonen. Det innebærer at ordningene som 

etableres, må være langsiktige og forutsigbare over tid.  
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Figur 4.15  Vil det at du får levere stølsmelken utenfor kvote, føre til at du må foreta 

nyinvesteringer? (Antall) 

 

 

Det er viktig at tilskuddet til stølsdrift fortsetter for at melkebonden i Valdres skal være på 

stølen om 10 år. Bonden mener dette er viktigere enn å få ekstra betalt for levering av 

stølsmelk og viktigere enn at den generelle økonomien i melkeproduksjonen er god. 

Figur 4.16 Hva skal til for at du skal drive produksjon på stølen om 10 år? 
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Samdrift gir mer fritid, men ikke nødvendigvis bedre økonomi  

Det er 17 respondenter som driver melkeproduksjon i samdrift med andre. På spørsmålet om 

hvordan samdriften er organisert, svarer 78 prosent at de er hovedansvarlig for driften og gjør 

mesteparten av arbeidet i samdriften.  

Figur 4.17  De som har svart at de drive i samdrift. Hvordan er samdriften du er med i, 

organisert 

 

 

De som har gått inn i samdrift og som står hovedansvarlig for driften, sier de har fått bedre 

økonomi, mens de som deltar i mindre grad eller i samme grad, har fått mer fritid, men ikke 

bedre økonomi. Alle deltakere i samdriften mener samdrifter må få bedre 

investeringsordninger og større melkekvote, men det er kun de som har hovedansvar for 

samdriften, som anbefaler andre melkebønder å gjøre det samme.  
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Tabell 4.2 Påstander om samdrift i forhold til hvordan samdriften er organisert. 

  Hvordan er samdriften du er med i, organisert? 

Påstander om samdrift Jeg er hovedansvarlig 

for driften, og gjør 

mesteparten av 

arbeidet 

Deltakerne 

deltar i stort 

sett samme 

grad 

Jeg deltar mindre i 

arbeidet enn andre 

deltakere i 

samdriften 

Jeg tror framtida for de fleste 

produsenter er å gå inn i 

samdrift 

22 % 0 % 0 % 

Samdrifter må få tilgang til 

større melkekvote 

33 % 67 % 100 % 

Det må være bedre 

investeringsordninger for 

samdrifter 

44 % 33 % 100 % 

Jeg har fått mer fritid etter å 

ha gått inn i en samdrift 

22 % 100 % 100 % 

Jeg har fått bedre økonomi 

etter å ha gått inn i en 

samdrift 

67 % 0 % 0 % 

Samdrift er eneste måten å få 

til nyinvesteringer på i 

melkeproduksjonen  

11 % 67 % 0 % 

 

De største samdriftene i Valdres har melkekvote på litt under 500 000 liter i året. Kvotetaket 

for samdrifter er 750 000 liter per år. På tross av at kvotetaket ikke er nådd for noen av 

samdriftene i Valdres, er det 35 prosent av dem som mener at samdriftene må få større kvote. 

Samdrifter kan ikke leie kvote, derfor er de er avhengige av å få kjøpt. De respondentene som 

har sluttet med melk, svarer at de ikke vil selge melkekvoten, men vil leie den ut. Dermed er 

handlingsrommet til samdrift som ønsker å øke produksjonen, sterkt begrenset sammenlignet 

med til muligheten for enkeltbruk til å øke produksjonen.  

Det er 9 av samdriftsrespondentene som planlegger å kjøpe mer kvote til samdriften de 

neste årene. I 2011 var det ingen samdrifter i Valdres som kjøpte melkekvote. Det kan 

indikere at prisen for å kjøpe melkekvote ble vurdert som for høy. Det er 3 av samdriftene 

som vil avvikle samdriften i løpet av de neste fem årene, og 2 av samdriftene som vil starte 

opp igjen for seg selv. Det er 9 som svarer at samdriften vil bestå.  

 

Også samdrifter er på stølen  

Det er over halvparten av samdriftene som driver melkeproduksjon fra stølen. De fleste driver 

på stølen alene eller sammen med familien. Samdriftene svarer at de leverer i snitt 19 000 liter 

stølsmelk i året. 

Det er 7 av samdriftsbøndene i Valdres som mener det er lønnsomt å være på stølen. 

Årsakene til at de er på stølen er at de trives med stølslivet, og at det dekker et ekstra 

grovfôrbehov.  
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Figur 4.18 Hvorfor driver du med stølsdrift? (Antall) 

 

 

De fleste samdriftene vurderer standarden på driftsapparatet som god, og 13 respondenter som 

driver i samdrift, har ikke planer om å investere i produksjonsapparatet på stølen de neste fem 

årene. Den viktigste grunnen til at det ikke foreligger investeringsplaner i stølsdriften, er at 

det ikke er lønnsomhet i å investere i produksjonsapparatet på stølen. Det er en tredjedel av 

samdriftene som driver på stølen, som svarer at det ikke er et investeringsbehov på stølen. To 

tredjedeler av samdriftene som har svart, tror at de vil levere mer melk om fem år enn de gjør 

i dag, og en fjerdedel vil drive som i dag. Det er tre samdrifter som vil utvide produksjonen 

og/eller kjøpe større melkekvote de neste fem årene. 

Figur 4.19 De som driver i samdrift har svart som vist i figuren under, på hvordan de vil 

utvikle driften de nærmeste fem årene.  
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Samdriftsbøndene i Valdres har planer om å bruke arealet mer effektivt og foreta 

investeringer i grøfting og drenering for å effektivisere driften av melkeproduksjonen. 

 

Figur 4.20  De som har svart at de driver i samdrift har svart på hvilke planer har du for 

driften de nærmeste ti årene  

 

 

Leier ut jorda og melkekvoten  

Av de  3 135 landbrukseiendommene i Valdres, har om lag 28 prosent søkt om 

produksjonstilskudd til jordbruksdrift. I spørreundersøkelsen er det 18 respondenter som har 

sluttet med melkeproduksjon i løpet av de siste fem årene. Det er 83 prosent av de som har 

sluttet, som leier ut melkekvoten sin. Årsaken til at man leier ut framfor å selge, er at de 

vurderer framtida som uviss, og at de vil ha mulighet for at enten de selv eller andre i slekta 

skal kunne ta opp igjen melkeproduksjonen dersom det blir mer lønnsomt. Da er det godt å ha 

en kvote å starte med. Investering i melkekvote utgjør en stor del av de totale 

investeringskostnadene hvis man skal kjøpe kvote på det åpne markedet.  

Det er 22 prosent av de som har sluttet med melk, som leier ut jorda, mens det er 78 

prosent som ikke gjør det. Av de som ikke leier ut jorda, svarer 28 prosent at de er usikre på 

hva de skal gjøre, og 64 prosent svarer at de ikke har planer om å leie ut. Det er ingen av de 

spurte som har planer om å selge gardsbruket sitt. Årsakene til at de ikke har vurdert å selge 

gardsbruket, er mange, men den viktigste årsaken er av hensyn til barna. Noen er også opptatt 

av rotfeste og kulturell tilhørighet. For noen har garden vært i slekta i generasjoner og 

oppleves derfor som vanskelig å selge. Dette er i tråd med funn som Telemarksforskning har 

gjort i Øvre Telemark. Der var det 70 prosent av eierne av fraflyttede gardsbruk som ikke 

ville selge eller leie ut bruket. Årsaken var at de bruker eiendommen som ferie- og 

fritidsarena, og at de ikke ville selge den ut av slekta. 
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Fortsatt melkeproduksjon krever økt lønnsomhet  

Det er 78 prosent av melkebøndene som sier de vil produsere like mye som eller mer enn i 

dag. Dersom det ikke skal bli flere melkebønder og produksjonen skal opprettholdes, må de 

som er i næringen, få større kvote, mer areal og ha et bedre og mer effektivt 

produksjonsapparat. Bedre melkepris og økte tilskudd er de viktigste forhold som må være til 

stede for at bøndene i Valdres skal fortsette som melkeprodusenter. Tallene viser at det er 

større lønnsomhet i andre næringer enn i melkebruket. Husstandens samlede inntekt avtar når 

andelen som kommer fra melkebruket, øker.  

Økt lønnsomhet kan skje gjennom bedre investeringsordninger slik at de som vurderer 

standarden på driftsapparatet på garden som dårlig, ser seg tjent med å oppgradere og 

investere i produksjonsapparatet. Fra undersøkelsen viser det seg at de som vurderer 

produksjonsapparatet som dårlig, ikke vil investere i melkebruket. Av de som planlegger å 

investere, svarer 23 prosent av de vil investere i nybygg, restaurering av husdyrrom eller 

fôrlager på garden, og 21 prosent vil investere i maskiner. Av de som vil investere på stølen, 

er det 33 prosent som vil investere i melkerobot, rørmelkingsanlegg, melkestall eller lignende, 

og 37 prosent som vil investere i husdyrrom på stølen. De som vil investere, har et samlet 

investeringsbehov på om lag 200 millioner kroner fordelt på de neste fem årene.  

Videreforedling av stølsmelka som merkevare kan gi økt lønnsomhet. Stølsmelk har 

kvaliteter som kan ha en attraktiv merverdi ved videreforedling. Det er 12 melkebønder som 

har vurdert å starte gardsysteri, og det er 27 prosent av melkebøndene som kan tenke seg å 

levere melk til et ysteri dersom de får minst like godt betalt som fra dagens varemottaker. Det 

er 78 prosent av melkebøndene i Valdres som driver på stølen. Det leveres over 3 millioner 

liter stølsmelk fra Valdres hvert år. Tall fra Kukontrollen og spørreundersøkelsen viser at det 

er mulig å øke mengden av stølsmelk.  I tillegg er det viktig for at melkebonden i Valdres 

fortsatt skal være på stølen om ti år, at stølstilskuddet ikke avvikles. 

Samdrift gir ikke nødvendigvis bedre økonomi, men det kan gi mer fritid. Melkebøndene 

mener også at samdriftene må få større kvote, noe de bare kan få ved kjøp. De som har 

avviklet melkeproduksjonen, sier de ikke vil selge melkekvoten eller jorda, men leie den ut. 

Noen av de viktigste planene valdresbonden har framover for økt lønnsomhet, er å øke 

kvaliteten på grovfôret, mer effektiv bruk av arealet og økt investering i grøfting og drenering. 

Økt lønnsomhet og økt matproduksjon krever blant annet avlingsøkning. I tillegg viser 

klimamodeller at det blir mer vind og regn og lengre vekstsesong, noe som fører til mer 

usikkerhet og krever ny kunnskap for melkeproduksjonen framover. 
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5  Noe å lære av andre bygder med suksess 

Det er gjort en del forskning på hva noen bygder har gjort for å snu en negativ trend med 

fraflytting og nedleggelse av arbeidsplasser. Et felles trekk for disse områdene er at de har 

etablert et samarbeid mellom kommunen, ulike samfunnsentreprenører og næringslivet for å 

oppmuntre til og etablere en endringskultur i samfunnet som åpner for nye ideer både til 

næringsvirksomhet og frivillige organisasjoner.  

I Lofoten fikk man ny giv i sauenæringen blant annet ved å etablere merkevaren Lofotlam 

BA som et felles prosjekt for både sauebønder, kommunen og det øvrige næringslivet. De 

etablerte en samvirkeorganisasjon hvor samfunnsaktører, som videregående skole, banker, 

veiledningstjeneste og bønder, kjøpte seg inn. Sammen etablerte de en merkevareordning, 

fikk avtaler med to dagligvarekjeder og laget et stimuleringstilskudd for de som leverte lam 

tidlig i sesongen. Denne organisasjonen tok sauebøndene med ut i butikkene for å skape 

kontakt mellom forbruker og produsent slik at man kunne formidle kundenes ønsker til 

bøndene og næringens begrensninger til kundene. I Lofoten har man på tvers av sektorer og 

kommunegrenser i felleskap etablert merkevaren Lofoten.  

I bygda Finnøy på Hamarøy i Nordland fikk man gjennom samarbeid mellom ulike aktører 

i bygda og med støtte fra lokale politikere etablert et miljø for kreativitet og nyskaping. 

Gjennom å trekke alle med, både de som er entusiastiske og de mer skeptiske og motvillige til 

endring, fikk man etablert både kommersielle og ikke-kommersielle prosjekter. Man tok 

utgangspunkt i fordeler kommunen har fra naturens side, og kartla hvilke menneskelige, 

økonomiske og miljømessige ressurser som fantes i området, og spilte hverandre gode. 

Dermed skapte man et positivt omdømme for stedet, befolkningsvekst, og bygda fikk tildelt 

bygdeutviklingsprisen i 2011. 

En annen suksesshistorie er etableringen av et samarbeid mellom forsknings- og 

utdanningsinstitusjoner og landbruket i Nordland. Etter at Norsk Landbruksrådgivning ble 

omlagt, førte det til at et mangeårig samarbeid mellom forskning og utvikling og 

næringsutøverne ble brutt. Det økte avstanden mellom gardbruker og forskere, noe bøndene i 

Nordland ville gjøre noe med. Derfor fikk de opprettet et FoU-program for arktisk landbruk 

hvor bønder og andre kan komme med innspill til hva de har behov for av ny kunnskap. Man 

startet opp med en idédugnad i Tromsø for å blinke ut sentrale problemområder man ønsket å 

få belyst. Det ble nedsatt en styringsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en FoU-plan for 

arktisk landbruk. Planen resulterte i at styringsgruppa sendte inn prioriterte forslag til 

forskningsprosjekter til Norges Forskningsråd (NFR). Det var en hard prioritering av 

forslagene, og de fleste ble innvilget av NFR. Det førte til en stor økning i interessen for FoU-

arbeid fra andre landsdeler til å bli med i søknadsprosessen, noe Arktisk Landbruk konsekvent 

avslo. Det var en forutsetning for å sende søknad til NFR at prosjektet var lokalt forankret hos 

næringsutøvere i området.  
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6 Strategi for videre arbeid 

I det videre arbeidet med å utvikle landbruket i Valdres er det noen satsingsområder som 

peker seg ut. Det er å fornye produksjonsapparatet, videreforedle stølsmelken, gjøre 

melkebruket mindre sårbart for prissvingninger på innsatsfaktorer og klimaendringer samt 

styrke FoU-arbeidet for næringen.  

 

Investeringsvirkemidler 

Det er stort behov for investeringer i jordbruket framover. I spørreundersøkelsen kommer det 

fram at de som vil investere, vil i gjennomsnitt investere for 2,6 millioner kroner i løpet av de 

neste fem årene, til sammen blir det om lag 190 millioner kroner. I tillegg er det behov for 

investeringer på stølen for i gjennomsnitt 15 millioner kroner. Til sammen utgjør dette en 

investeringsramme på om lag 200 millioner kroner de neste fem år.  

Det er kun enkeltpersonsforetak eller enkeltpersoner som kan eie en landbrukseiendom, 

men det er gjort endringer i lovverket slik at det ikke lenger stilles krav til selskapsform for å 

kunne motta produksjonstilskudd. Det innebærer at man kan organisere produksjon i andre 

selskapsformer enn enkeltmannsforetak. Fortsatt er denne organisasjonsformen den mest 

brukte i landbruket, men samdrifter og aksjeselskap er blitt mer vanlig. Organisasjonsform er 

viktig for hvordan man kan finansiere investeringene sine, og hvordan risikoen for 

feilinvesteringer fordeler seg. Enkeltmannsforetak kan finansiere investeringene sine ved bruk 

av overskudd fra driften, egne oppsparte midler, salg av eiendeler og/eller lån i private banker. 

I tillegg yter Innovasjon Norge rentestøtte og/eller investeringstilskudd i gitte tilfeller, samt at 

det kan ytes støtte fra Landbrukets Utviklingsfond. I fondet inngår BU-ordningen, støtte til 

utviklingstiltak innenfor grønt reiseliv, lokalmatproduksjon, bioenergiprogrammet, tilskudd til 

grøfting innenfor SMIL-ordningen, med mer.  

Slik det er i dag, har enkeltmannsforetak en utfordring i å skaffe risikovillig kapital uten at 

virksomheten øker sin gjeldsgrad over det som er forsvarlig. Den gjennomsnittlige 

gjeldsgraden for danske bønder var i 2010 på over 50 prosent av familiens eiendeler. Dette 

gjør bedriften svært sårbar for uforutsette hendelser og risiko i produksjonen, samt endringer i 

bankrenten. I Norge utgjorde den langsiktige gjelden 71 prosent av egenkapitalen per 

31.12.2010 i gjennomsnitt for alle bruk i driftsgranskningene for jordbruket (NILF) 

 

Videreforedling 

Stadig mer av inntekten i landbruket hentes fra et marked. Det innebærer at det å være en ren 

råvareleverandør gir mindre inntekt enn å være leverandør av et videreforedlet produkt. 

Matkjedeutvalget har vist at det å bygge en merkevare gir størst fortjeneste over tid.  

TINE, som tar imot 96 prosent av all melk som produseres i dag, konkurrerer med både 

nasjonale og internasjonale aktører på markedet for melk, ost og andre melkeprodukter. For 

eksempel er Arla og Danone sterkt inne på ost og yoghurt. Statens Landbruksforvaltning 
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skriver på sine nettsider: ”Både importen av yoghurt og importen av smakssatt melk har økt 

så langt i år. Kraftigst har økningen vært for yoghurt, med hele 38 prosent. Av disse 

vareslagene har det så langt i år (2011) vært importert varer til en verdi av 84 millioner 

kroner. Verdien av importen har dermed allerede passert totalverdien for det tidligere toppåret 

2010. Da ble det importert yoghurt og smakssatt melk til en samlet verdi av 79,5 millioner 

kroner.”  

Erfaring fra Alpene viser at det er mulig å ta ut en høyere melkepris i markedet gjennom 

videreforedling av melken som en sterk merkevare, slik TINE har gjort med blant annet 

Jarlsbergost. Fra Sveits ser vi at melken som brukes i osten, gir en merpris til bonden 

sammenlignet med verdensmarkedspris på melk. Det skyldes både en sterk merkevare bygget 

over lang tid som gir kontroll med melkevolumet, et offentlig ostetilskudd og felles 

organisering rundt distribusjon og markedsføring av osten. Merkevaren bygger på ost 

produsert på melk fra kuer som har beitet i Alpene, og som ikke er fôret med silo.  

Erfaringer fra andre bygdesamfunn i Norge som har gått fra å være et fraflyttingsområde til å 

bli et tilflyttingsområde, viser at en helhetstenkning kombinert med merkevarebygging for 

hele samfunnet har gitt resultater. Erfaringer fra blant annet Haukeli Ysteri og Rørosmeieriet 

viser at det er mulig å ta markedsandeler for spesialprodukter basert på melk i Norge.  

Valdres er en fjellregion med mange identiteter. Det er det området i Norge som har flest 

melkebønder som driver med stølsdrift. Området har markedsført seg med turisme, ferie- og 

fritidsaktiviteter samt som helse- og rehabiliteringsbygd med blant annet Beitostølen 

Helsesportsenter. Regionen har også rakfiskfestival, rockefestival og er deltakere i tv-serier 

som Valdres Teens og Jakten på kjærligheten. Valdres har allerede flere lokale ysterier som 

Beito ysteri og Strandmo stølsysteri. Det er godt mulig det er rom for flere produsenter av ost 

og andre matspesialiteter fra Valdres i det norske matmarkedet, noe arbeidsgruppen for 

etablering av nettverk av gardsysterier og lokalt ysteri i TINE Fosheims lokaler må analysere.  

 

FoU-program 

Som andre regioner i Norge har Valdres behov for kompetansearbeidsplasser. Samtidig har 

bøndene behov for mer kunnskap om utvikling av landbruket i regionen. Meteorologisk 

institutt samt FNs klimapanel har gjennom sine modeller vist at klimaendringene med svært 

stor sannsynlighet fører til mer nedbør, mer vind og lengre vekstsesong. Sammen med økt 

befolkningsvekst og behovet for endringer i energitilgangen globalt har det ført til at 

usikkerheten i produksjonsforhold og priser har økt. Et FoU-program for fjellandbruket med 

Valdres som utgangspunkt vil sette bonden bedre i stand til å møte disse utfordringene, 

samtidig som det gir kompetansearbeidsplasser og ny giv i regionen.   

 

Valdres, et verksted for utvikling 

Stortingets krav om brukermedvirkning i planleggingsprosesser både lokalt, regionalt og 

nasjonalt har ført til at mange kommuner har brukt arbeidsgrupper som metode for 

næringsutvikling og arealplanlegging. Arbeidsgrupper kan være en god metode for både 

praktisk arbeid og utvikling av kompetanse hos de involverte. Arbeidsgrupper som metode for 

utvikling av Valdres-landbruket kan bli en ny giv for regionen, slik erfaring fra andre bygder i 
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Norge har vist. Forslag til innhold i verkstedene, inndeling av arbeidsoppgaver og områder 

verkstedene kan jobbe videre med, er basert på svar fra spørreundersøkelsen og generell 

bakgrunnskunnskap om jordbruket i Norge. Antall verksteder kan ikke være for stort for at de 

skal bli satt i gang og gjennomført på en god måte, samt kunne gi målbare resultater av 

arbeidet i gruppene.  

Det skal i denne fasen legges til rette for å invitere næringsliv, TINE Industri, faglagene, 

produsentlagene, Bioforsk, Norsk Landbruksrådgiving, landbrukskontor, Fylkesmannen, 

Landbrukets Utredningskontor, Valdres Natur- og kulturpark, Valdres næringshage, 

Bygdeutviklingsstyret, ungdomsrådet, de som har meldt seg som interessert gjennom 

spørreundersøkelsen og andre ressurspersoner, til å delta i videre arbeid i prosjektet. 

Bygdeutviklingsstyret velger ut en leder for hver arbeidsgruppe. Landbrukets 

Utredningskontor er sekretariat med bistand fra Bioforsk.  

 

«Kick-off-møte hvor arbeidsgruppene etableres i månedsskiftet oktober/november 2012» 

Hensikt Arbeidsgruppene etableres med utgangpunkt i de som har møtt opp/meldt 

sin interesse for å delta i arbeidet. Arbeidsgruppene skal inneholde mellom 

fem og ti personer, med representanter fra de ulike miljøene som er nevnt 

innledningsvis.  

Arbeidsmåte BU-styret/arbeidsutvalg innkaller til oppstartsmøte (kick-off) i 

oktober/november og velger ut lokale personer til å delta i prosjektet, samt 

setter sammen fire til fem arbeidsgrupper basert på de aktuelle personene.  

Suksesskriterier Graden av suksess står og faller med om arbeidsgruppene kan komme opp 

med interessante og realistiske tiltak. Det er svært viktig at deltakerne 

oppnår et eierskap til prosessen, og at det etableres tillit til prosjektet.  

Arbeidsdeling Sekretær for BU-styret utfører arbeidet med innkalling til oppstartsmøte, 

valg av lokaler, servering og innledere. Gjennomføring av oppstartsmøtet og 

arbeidet i gruppene søkes finansiert med bidrag fra BU-midler og eventuelle 

kommunale midler.  

Forventet 

resultat 

Arbeidsgruppene blir etablert med en klar målsetting og agenda for arbeidet.  

 

Arbeidsgruppe 1: Utvikle produksjonsapparatet/investeringsvilkår 

Arbeidsgruppens oppgave er å skaffe en oversikt over investeringsbehov i de neste ti år og 

utarbeide en finansieringsplan som gjør disse investeringene realistiske. Gruppen skal se på 

teknologiske løsninger knyttet til melking og forholdet mellom rørmelking, mobil 

melkeløsning, melkestall, melkerobot eller lignende på garden og stølen, samt se dette i 

forhold til avløserordninger og mulige samarbeidsformer for å redusere arbeidstidsforbruket 

ytterligere i produksjonen på melkebruket. Bøndene i Valdres oppgir at de vil investere i 

driftsbygninger og lagringsplass for fôr, og forbedring av grovfôr og grovfôrarealet. Dette kan 

også utredes av arbeidsgruppen.   

Problemstillinger knyttet til finansiering av nødvendige investeringer som arbeidsgruppen 

kan utrede: 

 Offentlig støtte fra blant annet Innovasjon Norge og/eller regionale BU-midler  
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 Lånemuligheter i forhold til en moderat gjeldsoppbygging på garden 

 Vurdere å bruke tomtesalg, salg av skog eller andre muligheter knyttet til gardens 

ressurser for å fornye melkebruket 

 Etablere et lokalt kapitalnettverk for små og mellomstore bedrifter for eksempel med 

utspring i Næringshagen i Valdres.  

 

Investeringer 

Hensikt Første møte skal være en idédugnad hvor man talesetter muligheter 

og forslag til tiltak. Alle ideer er velkomne og vil bli tatt vare på. 

Tiltakene som kommer opp, vil utgjøre deler av en handlingsplan.  

Arbeidsmåte Det arbeides med prosessledelse for å få fram hvilke investeringer 

som det er behov for, og hvordan disse kan finansieres.  

Suksesskriterier Det strategiske målet er å få opp så mange forslag som mulig. Til 

hvert tiltaksforslag hører det med en nytte–kostnad-beregning.  

Forventet resultat Det utarbeides en liste med forslag til investeringstiltak for å 

videreutvikle Valdres-landbruket.  

Rapportering/handling Resultatet integreres i en helhetlig strategi for utvikling av Valdres-

landbruket. 

 

Arbeidsgruppe 2 og 3: Utvikle videreforedling av stølsmelken 

Arbeidsgruppens oppgave blir å utarbeide en strategi for lokal foredling av stølsmelken på 

garden for de som ønsker det, og/eller for å etablere et lokalt ysteri i Valdres i samarbeid med 

TINE. Denne gruppen bør deles i to undergrupper siden valg av strategi avhenger av om det 

er et nettverk av gardsysterier eller et større ysteri i regi av blant annet TINE som skal 

etableres.  

Felles for begge alternativer er å etablere en målformulering om å maksimere 

markedsandeler og fortjeneste ved salg av produkter basert på stølsmelk, inklusive 

langtidsholdbare oster. I tillegg er det behov for å etablere en klar definisjon av stølsmelk, en 

ingrediens som gjør produktet unikt / produktene unike. Det må avklares hvor mye melk som 

er tilgjengelig, og om man kan endre prisløypa for melk slik at melkebonden får insitament til 

å øke produksjonen på stølen. Dersom stølsmelk skal produseres utenfor kvote, det vil si ikke 

ilegges en overproduksjonsavgift per liter, satsen for 2012 er 3,20 kroner per liter melk, må 

enten kvoteregelverket endres eller produsenten må oppfylle visse krav, se tekstboks for 

muligheter for leveranser av stølsmelk utenfor kvote.  

Foretak som ønsker å produsere melk og videreforedle den lokalt, kan søke SLF om 

lokalforedlingskvote. SLF kan etter søknad beregne lokalforedlingskvote for 

produksjon av melk til lokal foredling dersom melken foredles på eller i nærheten 

av eiendommen hvor den produseres. Melk produsert innenfor lokalforedlingskvote 

kan ikke leveres til meieri. Melken kan bare benyttes til lokal foredling av 

produkter som omsettes direkte. (Kilde: https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-

marked/melk/lokal-foredling-melk innenfor-lokalforedlingskvote) 

https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/melk/lokal-foredling-melk%20innenfor-lokalforedlingskvote
https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/melk/lokal-foredling-melk%20innenfor-lokalforedlingskvote
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Lokalt ysteri på Fosheim 

En strategi for lokalt ysteri skal inneholde mulighetene knyttet til stølsmelk og foredling for 

eksempel på Fosheim, hvor Fosheim blir ysteri og ikke et meieri. Denne strategien må 

inneholde plan for innfrakts- og logistikkløsninger, stølsmelk levert utenfor egen melkekvote, 

hva som finnes av ostetyper, profesjonelle ystere, en strategi for markedsføring, salg og 

distribusjon av produktet samt en oversikt over markedet for denne typen ost regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Det må utarbeides en finansieringsplan for hele verdikjeden hvor 

det legges opp til bruk av både private og offentlige midler.  

 

Gardsysteri 

En strategi for produksjon, foredling, distribusjon, markedsføring og salg av produkter basert 

på den felles råvare som stølsmelken er.  

 

Gardsysteri og/eller ysteri på Fosheim 

Hensikt Hensikten er å etablere muligheter for videreforedling av 

stølsmelken.  

Arbeidsmåte Det arbeides med prosessledelse for å få fram muligheter i hele 

verdikjeden fra å få produsert nok stølsmelk, etablere 

distribusjonslinjer både av stølsmelk til ysting og ost til butikk, 

produksjonsmuligheter, ysting osv., markedsføring og salg. Hvor skal 

osten selges? Lokalt til hytteturister, og/eller delikatessebutikker i 

større byer?  

Suksesskriterier Det strategiske målet er å få opp så mange forslag som mulig.  

 

Forventet resultat En forretningsplan for et ysteri på Fosheim, og/eller en 

forretningsplan for etablering av et nettverk av gardsysterier i 

Valdres. 

Rapportering/handling Resultatet integreres i en helhetlig strategi for utvikling av Valdres-

landbruket. 

 

Arbeidsgruppe 4. Utvikle en FoU-strategi for utvikling av fjellandbruket, 

stølslandbruket 

Stortinget har vedtatt å satse på fjellandbruket. Arbeidsgruppen skal utarbeide en strategi for 

mulighetene til arealøkning, drenering og avlingsøkning, ikke minst i et klimaperspektiv. 

Utvikle en handlingsplan i samarbeid med Bioforsk for å øke produksjonen av godt grovfôr, 

bedre bruk av lokale ressurser og minske avhengigheten av råvarer med usikker prisutvikling.  
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FoU-strategi 

Hensikt Arbeidsgruppen skal holde en kreativ seanse med en idédugnad der 

man talesetter muligheter og forslag til tiltak. Alle ideer er velkomne. 

Avslutningsvis arbeides det med en visjon og målsettinger for 

arbeidsgruppen.  

Arbeidsmåte Det arbeides med prosessledelse, hvor arbeidsgruppen stimuleres til å 

utarbeide en ønskeliste over tiltak som kan bidra til å utvikle Valdres-

landbruket, skape kompetansearbeidsplasser og sikre rekruttering til 

regionen. 

Arbeidet bør ta utgangspunkt i mulighetsdelen i en situasjons-

beskrivelse. Det bør ikke være begrensninger, men et krav om en kort 

argumentasjon for tiltakets verdi. Det arbeides med å stille opp 

overordnede FoU-politiske målsettinger for gruppen relatert til 

visjonen om et levende Valdres-landbruk. 

Suksesskriterier Det strategiske målet er å få opp så mange forslag som mulig. Jo flere 

tiltak på en ønskeliste, desto mindre gjør det om ikke alt lar seg 

realisere. Til ethvert tiltak må det følge med en kort argumentasjon 

om mulig nytteverdi.  

Forventet resultat En visjon for arbeidsgruppen og tilhørende målsettinger er utviklet. 

Det etableres en liste over tiltak det kan søkes støtte til via blant annet 

Norges forskningsråd.  

Rapportering/handling Visjon og målsettinger inngår i den helhetlige strategien for å utvikle 

Valdres-landbruket. 

 

Arbeidsgruppe 5: ”Energimiks” i melkebruket 

Denne arbeidsgruppen skal jobbe med å utvikle mobile melkeløsninger, på støler, som bruker 

fornybar energi fra ulike energikilder. For eksempel kan en kombinasjon av solfangere i 

perioder med mye sol og vindkraft i perioder med vind være en løsning. Områder med 

vassdrag kan utvikle småkraftverk som kan gi energi til drifting av melkeløsninger, 

oppvarming og andre energibehov på garden og på stølen. Dette tiltaket søkes finansiert 

gjennom forsknings- og utredningsmidler fra blant annet Innovasjon Norge, Landbruks- og 

matdepartementet og Norsk Industri. Det er ikke prioritert å starte opp med denne 

arbeidsgruppen i denne omgang.  

 

Oppsummering og etablering av strategiske handlingsprogrammer for uviklingen av 

Valdres-landbruket.  

I denne fasen skal det etableres strategiske handlingsprogrammer på bakgrunn av forslagene i 

tiltakslistene. Dette gjennomføres ved å foreta en helhetlig vurdering av de prioriterte 

tiltaksforslagene.  
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Dette arbeidet utføres av det utvidede arbeidsutvalget for BU-styret i samarbeid med 

Landbrukets Utredningskontor. 

 

Etablering av handlingsprogrammer 

Hensikt Tiltakene måles opp mot fem viktige premisser for realisering. Tiltak som 

ikke når opp, vil bli prioritert ned på tiltakslisten, og kan eventuelt søkes 

realisert på et senere tidspunkt.  

Arbeidsmåte De fem premissene som tiltakene skal måles opp mot, er: 

1. Eiere og forankring. Dersom det ikke er mulig å identifisere noen som 

kan ta eierskap til et prosjekt og bære det videre, viser all erfaring at det ikke 

er mulig å få det realisert.  

2. Økonomi og finansiering. Uten muligheter til å skaffe finansiering, eller 

at prosjektideen har en tilstrekkelig avkastning til at det blir sett på som en 

interessant investering, er det ikke mulig å gjennomføre det.  

3. Kompetanse. Tilgang på arbeidskraft og kompetanse vil være en viktig 

suksessfaktor.  

4. Kreves det god infrastruktur, nærhet til fagmiljøer, offentlig myndighet, 

og så videre, for å realiseres? 

5. Regionale planer. Det må tas hensyn til de mål og retningslinjer som er 

trukket opp i godkjente kommune- og fylkesplaner.  

Statusrapport og strategisk utviklingsplan ferdigstilles. Handlingsprogram 

oppdateres og ferdigstilles.  

Suksesskriterier Bare realiserbare tiltak vil gå videre til implementeringsfasen. De resterende 

tiltakene vil bli tatt vare på for mulig realisering på et senere tidspunkt.  

Arbeidsdeling Prosjektledere dokumenterer arbeidet i et handlingsprogram.  

Forventet 

resultat 

Realiserbare tiltak er klare for iverksetting.  

Statusrapport, strategisk utviklingsplan og handlingsplan ferdigstilles.  
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