
 

1 

 

Norges Bondelag Notat  
 Vår dato Revisjon Vår referanse 

 14.03.2016  11/01319-10 

Utarbeidet av    

Anders Huus    
Til: Kopi: 
Representantskapet og styret i Norges 
Bondelag 

         

  

Hva er dyrest? Grovfôr eller kraftfôr? En studie av 

driftsgranskingene 2014 

1 Innledning 

Til ledermøtet i Norges Bondelag, september 2014, ble det lagd et notat om kanaliserings-

politikk, arealbruk og produksjonsfordeling. I notatet ble det også sett på grovfôrkostnader i 

forhold til kraftfôrpris. En hadde gjort beregninger med utgangspunkt i rapporten ”Hva koster 

graset? (Norske Felleskjøp 2015). En så på netto grovfôrkostnader, dvs grovfôrkostnader 

fratrukket areal- og kulturlandskapstilskudd for melkebruk med i driftsgranskingene. En 

opererte med gjennomsnittstall og konkluderte med at grovfôrkostnadene lå lavere enn 

kraftfôrprisen for alle deler av landet. De aller fleste bønder ville derfor ha et økonomisk 

incitament til å skaffe seg tilstrekkelig grovfôrareal og produsere mest mulig og best mulig 

grovfôr.  

 

Dersom spredningen i grovfôrkostnader er stor, kan en tilnærming utelukkende basert på en 

gjennomsnittsbetraktning, være for svak. I dette notatet har vi derfor gått mer i dybden. Vi har 

tatt utgangspunkt i driftsgranskingsmaterialet for 2014 og blant annet sett på variasjon mellom 

bruk. Analysen er gjort for mjølk, sau og ammeku, med vekt på mjølk. 

2 Kostnadsfordeling 

En god del av brukene har også annet areal i tillegg til grovfôr. Det gjelder særlig brukene på 

Østlandet og Trøndelag flatbygder. Det er da gjerne korn en har i tillegg. For alle bruk som 

også har annet areal enn grovfôrareal, er kostnadene fordelt likt på alt areal. 

 

2.1 Variable grovfôrkostnader 
En har regnet følgende kostnader: 

 Såvarer og planter 

 Handelsgjødsel 

 Kalk 

 Plantevernmidler 

 Konserveringsmidler 

 Andre forbruksartikler (50 % av kostnaden er ført grovfôr) 

 Diesel, olje og fett 
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2.2 Faste grovfôrkostnader 
En har regnet på følgende kostnader: 

 Maskinleie 

 Jordleie 

 Vedlikehold av maskiner og redskap 

 Vedlikehold av traktor 

 Vedlikehold av vannanlegg 

 Vedlikehold av grøfter 

 

Det er ikke tatt inn noen andel av forsikring og administrasjonskostnader. Det er likevel grunn 

til å tro at noe av disse kostnadene tilfaller grovfôrproduksjonen, og ikke bare 

husdyrproduksjonen. 

2.3 Avskrivninger og rentekrav. 
Det er regnet avskrivninger og rentekrav på: 

 Maskiner og redskaper 

 Traktor 

 Vannanlegg 

 Grøfter 

Rentekravet er satt til 3 % av gjennomsnittet av inngående og utgående balanse.  

2.4 Arbeidsforbruk 
Brukene i driftsgranskingene registrer arbeidsforbruk, men det er ikke splittet opp på 

grovfôrproduksjonen. I rapporten fra Norske Felleskjøp var det lagt til grunn et arbeidsforbruk 

i grovfôrproduksjonen på 1,8 timer/dekar og en timepris på 150 kr/time. Dette var gjort med 

utgangspunkt i en rapport fra NILF fra 2008. Mekaniseringsgraden har nok økt siden den 

gang. Dersom 1,8 timer/dekar var et riktig gjennomsnittstall i 2008, ligger det trolig lavere nå. 

Klaus Mittenzwei i NIBIO har utviklet en modell for å beregne arbeidsforbruk for 

jordbrukssektoren. I denne modellen varierer arbeidsforbruket fra ca 1 til 2 t/dekar. 

 

Forutsetter vi at årlig produktivitetsframgang i grovfôrproduksjonen har vært 3 % pr år siden 

2008, vil det gjennomsnittlige arbeidsforbruket ligge på 1,5 time/dekar i 2014. Vi legger det 

til grunn. 

 

Arbeidsforbruket vil videre variere med bruken av maskinleie og størrelse på traktor og 

maskinpark. Det er grunn til å anta at bruk med høye maskinleiekostnader trolig vil ha lavt 

arbeidsforbruk i grovfôrproduksjonen. Tilsvarende vil det også være for bruk med store 

avskrivninger av traktorer og maskiner. En har forutsatt følgende sammenheng mellom 

kostnader til avskrivninger, rente og maskinleie; og arbeidsforbruk i grovfôrproduksjonen: 

SUM Maskinleie, avskriv-
ninger  og rente. Kr/dekar 

Arbeidsforbruk 
Timer/dekar 

0 til 200 2,20 

200 til 400 1,75 

400 til 600 1,40 

600 til 800 1,15 

800 til 1200 1,00 

over 1200 0,95 

Veid snitt 1,50 
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I 2014 var lønnsevnen i melkeproduksjonen ca 165 kr/time. Vi har brukt dette som timepris 

på arbeidsforbruket. 

 

Det er også grunn til å anta at arbeidsforbruket i grovfôrproduksjonen vil variere mellom ulike 

deler av landet. Der en tar få avlinger er det grunn til å anta et relativt sett lavt arbeidsforbruk 

per dekar i forhold til områder med høye avlinger. På den annen side er det grunn til å anta at 

det arronderingsmessig er større utfordringer både med avstand, størrelse på jorder, helling etc 

i områder med lave avlinger sammenlignet med områder med store avlinger. En har derfor 

forutsatt samme arbeidsforbruk pr dekar grovfôrareal for hele landet. 

2.5 Bruk av traktor og maskiner utenfor jordbruket. 
Til fratrekk i grovfôrkostnadene har en lagt inn inntektene fra traktor brukt i skogen og 

kjøreinntekter maskindelen. Dette utgjør i gjennomsnitt 0,17 kr/Fem. 

2.6 Areal- og kulturlandskapstilskudd 
Grovfôrarealet gir også en inntekt i form av areal- og kulturlandskapstilskudd. Dersom en 

ikke produserer grovfôr på arealet, faller tilskuddet bort evt at det blir erstattet av andre satser 

dersom en dyrker andre vekster på arealet. Areal- og kulturlandskapstilskuddet blir en form 

for inntektspost i grovfôrproduksjonen, og må derfor trekkes fra dersom en skal sammenligne 

lønnsomheten å produsere grovfôr eller erstatte grovfôr med kraftfôr. En kommer da fram til 

en netto grovfôrkostnad. I gjennomsnitt for landet utgjør areal- og kulturlandskapstilskuddet 

1,11 kr/Fem. Også her enorm spredning avhengig av hvor i landet en ligger og avlingsnivået. 

Lavest for brukene på Jæren som har høy avling (0,20 kr/Fem) og høyest for bruk lengst mot 

nord med lav avling (4 kr/Fem).  

2.7 Netto grovfôrkostnad 
Netto grovfôrkostnad blir (variable grovfôrkostnader + faste grovfôrkostnader + 

avskrivninger og rentekrav + arbeidsforbruk) – (Bruk av traktor og maskiner utenfor 

jordbruket + Areal- og kulturlandskapstilskudd) 

3 Melkebruk. 

 
Figur 1: Variable grovfôrkostnader pr Fem i forhold til grovfôrareal pr bruk. 

 

Gjennomsnittlig variable grovfôrkostnader: 1,14 kr/Fem 
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Spredning: Enorm stor spredning, fra lavest 0,20 kr/Fem til høyest 3,32 kr/Fem, 3 av 4 

observasjoner ligger mellom 0,50 kr/Fem og 1,50 kr/Fem. 

De variable grovfôrkostnadene er lite/ikke påvirket av grovfôrarealets størrelse, men pga den 

store spredningen er det ingen signifikans. 

 

 
Figur 2: Faste grovfôrkostnader pr Fem i forhold til grovfôrareal pr bruk. 

 

Gjennomsnittlig faste grovfôrkostnader: 1,31 kr/Fem 

Spredning: Enda større enn for de variable kostnadene: Lavest 0,14 kr/Fem til høyest 4,53 

kr/Fem. Majoriteten ligger mellom 0,50 kr/Fem og 2,00 kr/Fem. 

Heller ikke de faste grovfôrkostnadene ser ut til å være særlig påvirket av grovfôrarealets 

størrelse, og den store spredningen gir ingen signifikans. 

 

 
Figur 3: Grovfôrkostnader i form av avskrivninger og rente på kapital i grovfôrproduksjonen 

pr Fem i forhold til grovfôrareal pr bruk. 

 

Gjennomsnittlig grovfôrkostnader avskrivninger og rente på kapital: 0,81 kr/Fem 

Spredning: Som for de andre komponentene; stor spredning fra lavest 0 kr/Fem til høyest 3,92 

kr/Fem. Majoriteten ligger mellom 0 kr/Fem og 1,50 kr/Fem. 

Det kan virke som om det er en liten tendens til at avskrivninger og rente faller med økende 

grovfôrareal, men ingen signifikans pga spredningen. Det er likevel mange med lite til 

mellomstort grovfôrareal som har gamle traktorer og redskap som er mer eller mindre fullt ut 

nedskrevet.  
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3.1 Netto grovfôrkostnad 

 
Figur 4: Netto grovfôrkostnader pr Fem i forhold til grovfôrareal pr bruk. 

 

Gjennomsnittlig netto grovfôrkostnad: 2,72 kr/Fem 

Spredning: Enorm spredning, fra lavest 0,61 kr/Fem til høyest 6,14 kr/Fem. Majoriteten ligger 

mellom 2 og 3 kr/Fem. 

Netto grovfôrkostnader pr Fem ser ikke ut til å være påvirket av hvor stort totalt grovfôrareal 

bruket dyrker, og stor spredning gir ingen signifikans. 

 

3.2 Sammenligning med kraftfôrpris 
Gjennomsnittlig kraftfôrpris på drøvtyggerfôr var i følge Budsjettnemnda for jordbruket 3,53 

kr/kg. Det tilsvarer 3,75 kr/Fem (den røde streken i figur 4). 46 melkebruk, eller 13,3 % av 

melkebrukene i driftsgranskingene hadde høyere netto grovfôrkostnad i 2014 enn kraftfôrpris.  

 

3.3 Er det forskjeller i netto grovfôrkostnader mellom landsdeler? 
Tabell 1. Netto grovfôrkostnad etter soner for arealtilskudd 

AK-sone 
Netto grovfôrkostnad. 

Kr/Fem Ant obs 
Grovfôr-

areal. Daa 
Avling. 

Fem/daa 

1 3,27 14 419 377 

2 2,69 23 359 535 

3 2,75 18 417 374 

4 2,34 37 387 456 

5 2,75 191 360 373 

6 2,68 53 419 319 

7 2,80 11 484 303 

 

I 2014 lå netto grovfôrkostnader lavest i sone 4, Trøndelag flatbygder. Avlingsnivået dette 

året var godt her. Høyest er kostnadene i sone 1, men avlingsnivået var ikke vesentlig høyere 

her dette året enn i sone 5, som har 135 kr/dekar høyere arealtilskudd. For de andre områdene 

var det små forskjeller. Det kan tyde på at nivået på arealtilskuddet jevner ut for 

avlingsforskjellene.  
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3.4 Netto grovfôrkostnader og avlingsnivå? 

  
Figur 5: Netto grovfôrkostnader pr Fem i forhold til avling pr dekar. 

 

Selv om spredningen er stor, viser figur 5 at det er en tendens til at netto grovfôrkostnader 

synker med økende avlingsnivå. For hver 10 Fem/dekar avlingen øker, reduseres 

grovfôrkostnadene med 3,5 øre/Fem. Med unntak av ett bruk, har alle brukene med høyere 

netto grovfôrkostnader enn kraftfôrprisen et avlingsnivå på mindre enn 420 Fem/dekar. 

 

3.5 Hvordan påvirkes lønnsomhet av grovfôrkostnadene? 

 
Figur 6: Vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk i forhold til netto grovfôrkostnader pr 

Fem. 

 

Melkebrukets samlede vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk synker med økende netto 

grovfôrkostnader per Fem. Også her er variasjonen enorm, og signifikansen lav. F.eks har en 

enkelte bruk med over 5 kr/Fem i netto grovfôrkostnad, med langt høyere vederlag enn bruk 

med under 1,50 kr/Fem i netto grovfôrkostnad. Andre forhold, slik som driften av 

husdyrholdet har kanskje mer å si for det samlede økonomiske resultatet enn 

grovfôrkostnaden. Likevel, et flertall av bruk der netto grovfôrkostnad overstiger kraftfôrpris 

på 3,75 kr/Fem, har lavere vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk enn gjennomsnittet 

(282.500 kr/årsverk). 

y = -0,0035x + 4,0384 
R² = 0,1985 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Kr/Fem 

Avling: Fem/dekar 

Netto grovf. Kost/Fem. MELKEBRUK 

y = -48414x + 414491 
R² = 0,1082 

-500000

-400000

-300000

-200000

-100000

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50

Vederlag per årsverk. MELKEBRUK 



 

7 

 

4 Sau 

 
Figur 7: Netto grovfôrkostnader pr Fem i forhold til grovfôrareal pr bruk. 

 

Gjennomsnittlig netto grovfôrkostnad: 3,20 kr/Fem 

Spredning: Enorm spredning fra lavest 0,37 kr/Fem til høyest 8,75 kr/Fem. 

Netto grovfôrkostnader pr Fem ser ikke ut til å være påvirket av hvor stort totalt grovfôrareal 

bruket dyrker, og det er ingen signifikans. 

 

Sammenlignet med melkebrukene er grovfôrkostnaden pr Fem for sauebrukene 18 prosent 

høyere. Det skyldes at grovfôravlingene ligger lavere, noe som har sammenheng med større 

andel beiteareal. I gjennomsnitt ligger avlingsnivået på disse sauebrukene 32 % lavere, på 258 

Fem/daa, mot 383 Fem/daa for melkebrukene. Spredningen er også enda større for 

sauebrukene. 26 % av sauebrukene har høyere netto grovfôrkostnad i 2014 enn kraftfôrpris. 

 

 
Figur 8: Netto grovfôrkostnader pr Fem i forhold til avling pr dekar. 

 

Selv om spredningen er stor, viser figur 8 at det er en tendens til at netto grovfôrkostnader 

synker med økende avlingsnivå. For hver 10 Fem/dekar avlingen øker, reduseres 

grovfôrkostnadene med 3,6 øre/Fem. Legg også merke til at nesten ingen bruk har høyere 

avlinger enn 400 Fem/daa og de fleste brukene med høyere grovfôrkostnader enn kraftfôrpris 

har et avlingsnivå mellom 100 og 300 Fem/dekar. 
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4.1 Er det forskjeller i netto grovfôrkostnader mellom landsdeler? 

 AK-sone        Netto grovf.kost Ant obs Grovfôrareal Avling 

 1- 4 3,88 14 291 257 

5 2,95 82 230 264 

6 og 7 3,52 21 278 224 

Netto grovfôrkostnad ligger lavest i sone 5, der også avlingsnivået er høyest. 

5 Ammeku/Storfekjøtt 

 
Figur 9: Netto grovfôrkostnader pr Fem i forhold til grovfôrareal pr bruk. 

 

Gjennomsnittlig netto grovfôrkostnad: 2,62 kr/Fem 

Spredning: Enrom fra lavest 0,57 kr/Fem til høyest 6,59 kr/Fem. 

Netto grovfôrkostnader pr Fem ser ikke ut til å være påvirket av hvor stort totalt grovfôrareal 

bruket dyrker, og det er ingen signifikans. 

 

Ammekubrukene har i gjennomsnitt 10 øre/Fem lavere netto grovfôrkostnad enn melke-

brukene. Også her er spredningen stor, og 4 bruk utmerker seg med store netto grovfôr-

kostnader.  10 % av ammekubrukene har høyere netto grovfôrkostnad i 2014 enn kraftfôrpris. 

5.1 Er det forskjeller i netto grovfôrkostnader mellom landsdeler? 

Ak-sone 
Netto 

grovf.kostn Ant obs Grovfôrareal Avling 

 1- 4 2,82 28 395 324 

5 2,53 42 323 294 

6 og 7 2,18 9 425 255 

For ammekubrukene synker netto grovfôrkostnad med økende arealtilskuddsone.  
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Figur 10: Netto grovfôrkostnader pr Fem i forhold til avling pr dekar. 

 

Selv om spredningen er stor, viser figur 10 at det er en tendens til at netto grovfôrkostnader 

synker med økende avlingsnivå også for ammekubrukene. For hver 10 Fem/dekar avlingen 

øker, reduseres grovfôrkostnadene med 3,1 øre/Fem. Særlig 3 av ”uteliggerne” har veldig lave 

avlinger, som forklarer de høye netto grovfôrkostnadene pr Fem.  

6 Noen andre morsomme sammenhenger for melkebrukene. 

Er det noen sammenheng mellom hvor mye kraftfôr som brukes for å produsere en liter melk 

og grovfôrkostnadene?  

 

En teori kan være at bruk med høye grovfôrkostnader per Fem velger å bruke mer kraftfôr, 

fordi grovfôret de produserer er så dyrt. Finner en belegg for denne teorien i 

driftsgranskingene? 

 

For å beregne kraftfôrbruken per omsatt liter melk, har en tatt kraftfôrkostnaden for det 

enkelte bruk og dividert på gjennomsnittlig kraftfôrpris (3,53 kr/kg). Deretter har en trukket 

fra et forbruk på 4,5 kg/kraftfôr per levert kg ”annet storfekjøtt” (ikke ku).  

 

 
Figur 11: Kraftfôrforbruk pr liter melk i forhold til netto grovfôrkostnader pr Fem 
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Figur 11 viser at det i driftsgranskingsmaterialet ikke er noen sammenheng mellom 

kraftfôrforbruket pr liter melk og netto grovfôrkostnad. Spredningen i kraftfôrforbruk pr liter 

melk er stor, med et gjennomsnitt på 0,49 kg/liter. Dette gjennomsnittet ligger for høyt, noe 

som kan tyde på at gjennomsnittlig kraftfôrpris ligger høyere i materialet enn vi har lagt til 

grunn. Dette kan blant annet skyldes at det ligger inne melkeerstatning på posten. 

 

Er det noen sammenheng mellom hvor mye kraftfôr en bruker pr omsatt liter melk og 

grovfôravlingene?  

 

 
Figur 12. Kraftfôrforbruk pr liter melk i forhold til grovfôravlinger.  

 

Legger en godviljen til, kan en kanskje skimte litt lavere kraftfôrforbruk pr liter omsatt melk 

jo høyere avlingsnivået er på det enkelte bruk, men det er ingen signifikans.  

 

Er det noen sammenheng mellom melkeytelse og kraftfôrbruk? 

En annen teori er at bruk med veldig høy avdrått har et veldig høyt kraftfôrforbruk pr liter 

melk produsert. Finner en belegg for denne teorien i driftsgranskingsmaterialet? 

 
Figur 13. Antall liter omsatt melk pr årsku i forhold til kraftfôrmengde pr liter melk.  
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Figur 13 støtter ikke opp om denne teorien. Tvert om kan det heller se ut til at brukene med 

høyt kraftfôrforbruk pr liter melk har relativ lav avdrått. Dette kan tyde på at grovfôrkvaliteten 

har vært dårlig eller at en har hatt for liten tilgang på grovfôr og derfor kompenserer med 

kraftfôr, vel så mye som å pushe avdråtten med høy kraftfôrmengde.  

7 Noen konklusjoner. 

1      Det er enormt stor variasjon i grovfôrkostnader mellom bruk 

2.     Hverken størrelse på grovfôrarealet eller beliggenhet korrigert for AK-tilskudd forklarer 

den store variasjonen mellom bruk. Variasjonen må derfor i stor grad tilskrives ”vær og 

vind” samt ”bondens dyktighet”. 

3.     Materialet gir ikke grunnlag for å hevde at det er hverken stordriftsfordeler eller 

smådriftsulemper i grovforproduksjonen 

4.     Hovedtyngden av produsentene har grovfôrkostnad godt under kraftfôrpris. For denne 

majoriteten gir derfor ikke prisforholdet mellom grovfôr og kraftfôr incitament til å bytte 

ut grovfor med kraftfôr. 

5 Lave avlinger gir større sannsynlighet for grovfôrkostnader pr Fem. Hva som er årsaken 

til de lave avlingene finner en ikke i materialet. 

6.     Kraftfôrprisen må reduseres med nærmere 1kr/FEm før den kommer ned på 

gjennomsnittlig grovforkostnad for melkeprodusentene. En reduksjon på 75 øre/FEm vil 

fortsatt majoriteten av bruka ha lavere grovfôrkostnad.  

7.     Ammekuprodusentene har ytterligere 10 øre/FEm lavere grovforkostnad enn 

melkebrukene.  

7.     Høyere  grovforkostnad for brukene med sau/lam skyldes lave avlinger (FEm/daa). Disse 

har trolig en stor andel beiteareal, som i utgangspunktet har lavt avlingspotensiale. 

8.     Høy ytelse(melk) innebærer ikke nødvendigvis høyt kraftfôrforbruk. Høy ytelse 

krever/innebærer derimot godt og mye grovfor. De med lav ytelse har høyere andel 

kraftfôr. Dette kan tyde på at de har dårlig fôr eller dårlig tilgang på grovfôr. 

9.     Høye grovforkostnader fører ikke entydig til dårlig lønnsomhet. Andre variable/dyktighet 

i husdyrproduksjonen kan bety mer. 
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