
John Eikenæs om egne 
utfordringer i melkeproduksjonen 

«I 20 år drev jeg hjemgården på 
142 dekar og hadde mer enn 
nok å gjøre. Nå driver jeg 650 
dekar. Tidligere lå all jorda 
samlet rundt gården, mens nå 
kjører jeg opp til 2,5 mil for å 
komme til de jordene som er 
lengst vekk. Selv om alle 
døgnets timer tas i bruk i de 
mest hektiske periodene, 
finnes det ikke nok tid til å 
gjøre arbeidet perfekt. Det er 
nødt til å bli en del snarveier»  



Arne Magnus Aasen om 
strukturdebatten i landbruket 

 «Jeg tror at vi i Norge har strekt 
strukturen langt nok. Det er jorda 
som er ressursgrunnlaget. Vi som 
bønder tar på oss vanvittig mye 
arbeid, samtidig som gjeldsbyrden for 
mange har blitt veldig tung. 
Samdriftene var og er en god tanke, 
men så lenge det kun er inntekt til en 
er det betenkelig. Min påstand er at 
det ikke har vært lagt nok vekt på 
gardens ressurser og bondens 
interesser i veivalgsrådgivingen.» 

 



Kristin Sørheim om 
strukturdebatten i landbruket 

 Utviklingen går i feil retning. 

Enhetene blir for store og 
kapitalkrevende. 
Transportavstandene blir veldig 
lange. Vi må tenke annerledes og 
ikke bare at produksjonen skal 
økes. Vi må bevare 
produksjonsgrunnlaget og 
kompetansen. Da kan vi ikke 
miste enda flere folk. Dette er 
ikke Danmark 



Husdyrbruk på Vågbø i 1999 



Kostnadseffektiv matproduksjon  



Husdyrbruk på Vågbø i 2014 





Størrelse på lager og nedbør 

D = 25 m, nedbør = 1,5 m → 740 kubikk og 123 vogner  
 

D = 30 m, nedbør = 1,5 m → 1 100 kubikk og 177 vogner 

  

 



Tingvoll-Kristiansund tr/rt 



 Tingvoll – Oslo tr/rt 









Hva betyr økt transport for helse, 
miljø og sikkerhet? 

• Generelt økt tidspress? 

• Kjøring på offentlig vei? 

• Kjøring med tungt utstyr?  

• Marginer i forhold til regelverk/forurensning? 

• Marginer i forhold til dårlig vær? 

• Marginer i forhold til driftsstans? 

• Marginer i forhold til økonomi? 



Ivar Bakken i LNV 
Hvordan oppnå stordriftsfordeler? 

Mange sitter på traktoren og 
kjører møkk nesten heile 
sommeren. Hvordan skal en da 
greie å få gjort andre oppgaver 
til rett tid: 

– Våronn? 

– Beiteslepp? 

– Plantevern? 

– Slåttonn? 

 



Kjøp av transporttjenester? 



Ivar Bakken om fornying av enga 

• Svensk undersøkelse: 

– Som regel lønnsomt etter 
3 engår, nesten alltid 
etter 5 engår. 

• Mulighet for:  

– God innblanding av kalk 

– Ugraskontroll 

– Plogen reparerer kjøre- 
og pakkeskader i 
matjorda 
 



Større avlinger? 



Redusert drift? 



Jordsamling? 



Større gjødselvogn? 
 



Slangeutstyr ? 
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Takoverbygg? 
 

Desentraliserte gjødsellager? 
 



Strukturendringene 

Må ikke skje på 
beskostning av: 

- dårligere arbeidsmiljø 

- mer forurensing 

- dårligere dyrevelferd 

- dårligere matkvalitet 

- dårligere økonomi 

 

Jordbruket må være bærekraftig! 

 



Fiskeoppdrett/saueproduksjon 

Ressursbasert tenkning 

Bedriftsøkonomisk tenkning 

Innsatsfaktorer Produksjons- 
apparat 

Rest 

Utbytte 

Utbytte 
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