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Audnedal – Melkeproduksjon som investeringsobjekt 
 

Stortinget har vedtatt at innen 2034 må all melkeproduksjon i landet foregå i løsdriftsfjøs. I Audnedal 

har om lag to tredjedeler av produsentene fortsatt båsfjøs, og må dermed investere i løsdriftsfjøs 

hvis de skal fortsette å produsere melk etter 2034.  

Landbruk og landbruksbaserte virksomheter er viktig både for verdiskaping og sysselsetting i 

Audnedal kommune. Med dette notatet vil vi forsøke å synliggjøre hvor viktig jordbruket er for 

Audnedal kommune, og at det for kommunen vil være viktig å satse på jordbruksnæringen. Ved å 

bevilge investeringsmidler til melkeprodusenter vil man både direkte og indirekte være med på å 

beholde sysselsetting, arbeidsplasser og inntekter i kommunen.  

Audnedal kommune sitter på et LOS fond pålydende 100 millioner kroner, og 10 millioner av disse 

kan brukes til utlån ved nyinvesteringer i landbruket. Men behovet for nyinvesteringer i framtiden er 

større enn 10 millioner kroner, og vi mener at det kan være en god investering for kommunen å 

bruke en høyere andel av dette fondet på landbruk.  

 Vi tar forbehold om at tallene som er brukt for inntekter, tilskudd og kostnader i dette notatet er 

avrundede tall og overslag. Tallene er forenklede estimater og kun ment å brukes for å gi et bilde av 

situasjonen blant melkeprodusentene i kommunen. 

Jordbruket i Audnedal  
I Audnedal er melkeproduksjon den viktigste jordbruksproduksjonen. Blant de 44 foretakene som 

mottok produksjonstilskudd i 2015 hadde 23 melkekyr, 3 ammeku og 12 sau (et foretak kan ha flere 

produksjoner). Melkebøndene utgjør 9 prosent av Vest-Agder melkebønder, og 9 prosent av 

melkekyrne i fylket finner man i Audnedal. Av de 1075 foretak som mottok produksjonstilskudd i 

fylket i 2015 var det 251 foretak med melkekyr og 204 med ammeku, og 470 foretak med sauer. 

Mens 52 prosent av antall foretak med produksjonstilskudd i Audnedal holdt på med 

melkeproduksjon var det bare 23 prosent i fylket totalt. Dette betyr at Audnedal skiller seg fra resten 

av fylket, med en relativt stor andel melkeproduksjon i forhold til andre produksjonsretninger.  

  



Tabell 1 Audnedals andel av dyr, areal og foretak i Vest-Agder, 2015. Kilde: Landbruksdirektoratet. 

  Audnedal Vest-

Agder 

Audne

dals 

andel 

Antall foretak 

med 

produksjon 

Audnedal Vest-

Agder 

Audne

dals 

andel 

Areal 

vekstgruppe 

grovfôr (dekar) 

9 849 176 652 5,6 % Vekstgruppe 

grovfôr 

44 1 025 4,3 % 

Areal 

vekstgruppe 

potet (dekar) 

4 1 033 0,4 % Vekstgruppe 

potet 

1 27 3,7 % 

Dyrket jord i 

drift 

9 853 182 879 5,4 % Dyrket jord i 

drift 

44 1 046 4,2 % 

Antall mjølkekyr 457 5 244 8,7 % Mjølkekyr 23 251 9,2 % 

Antall ammekyr 23 2 743 0,8 % Ammekyr 3 204 1,5 % 

Antall søyer 443 20 798 2,1 % Søyer 12 470 2,6 % 

Antall slaktet 

lam 

544 22 723 2,4 % Slaktet lam 11 445 2,5 % 

Antall 

verpehøner 

3 42 215 0,0 % Verpehøner 1 64 1,6 % 

Økologisk areal 

(dekar) 

411 5 104 8,1 % Økologisk areal 3 35 8,6 % 

Økologiske 

mjølkekyr 

9 104 8,7 % Økologiske 

mjølkekyr 

1 8 12,5 % 

Antall foretak 

produksjons-

tilskudd 

44 1 075 4,1 %     

 

Siden år 2000 har over halvparten av melkeprodusentene i fylket lagt ned produksjonen mens antall 

ammekuprodusenter har holdt seg stabilt på rundt 200 foretak. Også i Audnedal kommune har over 

halvparten av melkeprodusentene sluttet. Det er imidlertid få ammekuprodusenter i kommunen; 

bare 3 i 2015 mot 4 i 2000. Men selv om over halvparten av antall foretak med melkeproduksjon har 

gått ned har antall melkekyr bare gått ned 23 prosent, som er litt lavere enn i fylket totalt. I 2015 var 

det 457 melkekyr i Audnedal. Samtidig har ytelsen per ku økt, slik at det i 2015 ble produsert 3,1 

millioner liter, mot 3,6 millioner liter melk i 2000 (en nedgang på rundt 14 prosent)1. 

Totalt var det det 41 prosent færre foretak med dyrket jord i Vest-Agder i 2015 enn det var i 2000, 

mens det i Audnedal er 49 prosent færre. Som i resten av Vest-Agder, og i landet generelt, øker 

stadig dyrket jord per foretak, selv om foretakene i kommunen både er større enn gjennomsnittet i 

fylket og de har økt prosentvis mer enn i fylket. I Audnedal var det gjennomsnittlig 224 dekar med 

dyrka jord per foretak i 2015, mens i Vest-Agder var det 175. Dyrket jord i drift i kommunen har gått 

ned 13 prosent siden 2000, og gjennomsnittlig har dyrket jord per foretak økt med 73 prosent i 

samme periode (sammenlignet med 55 prosent i fylket).  

                                                           
1 Basert på tall fra SSB og TINE statistikksamling. 



Figur 1 Utviklingen i antall foretak med dyrket jord og størrelsen av jordbruksforetakene i Audnedal, 2015. Kilde: 
Landbruksdirektoratet. 

 

I Audnedal finner vi 5 prosent av dyrket jord og 4 prosent av antall foretak med produksjonstilskudd i 

Vest-Agder. Så å si alt av dyrket jord i kommunen blir brukt til grovfôr. Grovfôr utgjør 97 prosent av 

Vest-Agders dyrkede jord. 

Sysselsetting 
I følge tall fra SSB for 2015 var det 48 sysselsatte i jordbruket i Audnedal kommune.2 Dette utgjør 5,5 

prosent av de sysselsatte i kommunen. Det var samtidig 38 prosent sysselsatt i offentlig sektor, og 38 

prosent sysselsatt i de tertiære næringene som bygg, vare, transport, finans og teknologi. Til sammen 

utgjør disse gruppene 76 prosent av de sysselsatte i kommunen. Disse gruppene er i stor grad 

avhengige av økonomisk aktivitet i resten av kommunen; i primær og sekundær næringene. Det vil si 

at de i stor grad lever av de inntektene de andre næringene drar til kommunen, i tillegg til statlig 

støtte til kommunen.  

Kommunen har mange pendlere. Dersom bruk blir lagt ned og bonden søker etter en annen jobb, 

kan det bli enda flere som må pendle ut av kommunen for å få seg jobb.  

Verdiskaping i jordbruket 
 
Inntektene til bonden er delt i to; markedsinntekter og offentlige tilskudd. Markedsinntekter kommer 

fra salg av jordbruksprodukter, eksklusiv pristilskudd, samt leieinntekter for bruk av for eksempel 

traktor og andre redskaper.  

                                                           
2 Tabell: 07984: Sysselsatte per 4. kvartal, etter bosted, arbeidssted, kjønn, alder og næring (17 grupper, 

SN2007) (K) 

 



Tilskuddene til bonden inkluderer produksjonstilskudd, avløsertilskudd og pristilskudd. 

Produksjonstilskuddene utgjør den største tilskuddsordningen, og formålet er å bidra til et aktivt og 

bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har satt.  Blant produksjonstilskuddene til 

Audnedal finner vi arealtilskudd, kulturlandskapstilskudd, tilskudd til husdyr, tilskudd til dyr på beite, 

driftstilskudd til melkeproduksjon med flere. Pristilskudd utbetales til produsenter av egg, kjøtt, melk 

og ull. Formålet med disse er å styrke inntektene til bonden og jevne ut distriktsforskjeller som 

skyldes ulike produksjonsvilkår. For bonden i Audnedal gjelder blant annet distriktstilskudd for melk 

og storfekjøtt.  

Vi har brukt satsene fra avtalegudien for 2015- 2016 for å regne ut tilskudd.  Til sammen mottar 

bøndene i Audnedal rundt 12 millioner kroner i tilskudd over jordbruksavtalen3. De 23 

melkeprodusentene får om lag 325 000 kroner per foretak (forbehold om estimat). I tillegg kommer 

inntektene på melk og kjøtt produsert i Audnedal, tilsvarende om lag 20,4 millioner kroner for de 

foretakene som har melkekyr og eller ammekyr (vi har regnet med 23 melkebruk).4 Det vil si en 

samlet inntekt på i gjennomsnitt 1,2 millioner kroner per år per foretak. Leieinntekter, som nevnt 

ovenfor, kommer i tillegg.  

 
Kostnader 
For å få et bilde av kostnadene har vi brukt tall fra referansebruksberegninger basert på 

driftsgranskningene fra budsjettnemnda for jordbruket. Vi har brukt tall for et referansebruk med 

melk og storfeslakt, 21 årskuer i Agder/Rogaland. I Audnedal er det 12 bruk med 16 eller færre 

melkekyr, 4 bruk med 17-25 melkekyr, og 7 bruk med flere enn 26 melkekyr.  I gjennomsnitt har hver 

melkeprodusent 20 melkekyr. 

I referansebruksberegningene finner man at kostandene til sammen (variable kostnader, faste 

kostnader og avskrivninger) kom på 1,2 millioner kroner per foretak. Til sammen er det beregnet et 

vederlag til arbeid og egenkapital på 500 399 kroner per foretak, som samlet blir 11,5 millioner 

kroner for 23 melkebruk per år. 

Det er viktig å understreke at både for inntekter, tilskudd, kostnader og avskrivninger mangler vi 

detaljert informasjon, og det ligger utenfor dette notatet å samle inn mer detaljerte tallmateriale. Vi 

har brukt litt forskjellige kilder på tallmateriale, og man kan derfor ikke sammenligne inntekter og 

kostnader krone for krone og sette oppe et regnestykke. Tallene som er brukt skal kun gi et bilde av 

økonomien i et melkebruk i kommunen. 

 

Løsdriftskrav 

I 2003 besluttet Stortinget å innføre løsdriftskrav, gjennom behandlingen av St.meld. nr. 12 (2002-

2003) - Om dyrehold og dyrevelferd. Stortinget vedtok følgende mål: «Løsdrift for alt storfe innen 20 

år, forbud mot bygging av båsfjøs fra 2004». Bakgrunnen for løsdriftskravet var hensyn til god 

                                                           
3 Ikke inkludert tilskudd til avløsing ved ferie og fritid, og tilskudd til dyr på beite. Arealtilskuddene dekker alle 
44 foretak i kommunen, ikke bare melkeprodusenter.  
4 Vi har brukt antall liter melk og kilo kjøtt produsert i Audnedal (tall fra SSB og TINE statistikksamling) og 
ganget opp med priser brukt i referansebruksberegningene som er nevnt nedenfor, henholdsvis 4,96 kroner 
per liter melk og 45,2 kroner per kilo kjøtt. Tallene for kjøttpriser er antagelig noe lave. 



dyrevelferd. Vedtaket innebar at man ville ha en gradvis omlegging til løsdrift. Fra og med 1. januar 

2024 skulle alle melkekyr være i løsdrift.  

Næringskomiteen sluttet seg til prinsippet om løsdrift ved nybygg og omfattende restaureringer, men 

det ble uttrykt tvil om det var riktig å stille krav om innføring av løsdrift for alt storfe innen 2024. 

Komiteen påpekte at løsdriftskravet kunne føre til at mange mindre fjøs måtte legge ned driften. 

Departementet ble bedt om å vurdere en overgangsordning eller dispensasjonsordning. Høsten 2007 

satte Landbruks- og matdepartementet ned en arbeidsgruppe for å utrede spørsmålene knyttet til 

løsdrift. I 2008 fattet Stortinget vedtak i samsvar med arbeidsgruppens innstilling. Dette innebar at 

løsdriftskravet ble opprettholdt, men at bruk med driftsbygninger bygd mellom 1994 og 2004, som 

har vært sammenhengende brukt siden, fikk utsatt frist til 2034 med omlegging til løsdrift. I tillegg 

ble det gjort noen unntak som gjaldt besetninger med bevaringsverdig ku-raser.  

I forbindelse med forhandlingene rundt jordbruksavtalen i 2016 ble løsdriftskravet utsatt for alle til 

2034. Det gjelder imidlertid ikke vedtaket om at «storfe som er oppstallet i båsfjøs, skal sikres 

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

de naturgitte forholdene ikke ligger til rette for 16 ukers beite, kan beitetiden reduseres med inntil 4 

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

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

hver påbegynte antall av 25 kyr (§ 22 Oppstalling). Disse kravene skulle bli innført som 

kompenserende tiltak i 2024 og gjelder for alle brukene som hadde fått utsettelse til 2034 (altså de 

med driftsbygninger bygd mellom 1994 og 2004).  Det er viktig å merke seg at disse tre kravene; krav 

til kalvingsbinge, økt beitetid og krav til mosjon og fri bevegelse, fortsatt vil gjelde alle båsfjøs fra 

2024, selv om kravet for husdyrrom er endret til 2034. I praksis vil det si at de aller fleste må bygge 

om innen 2024. For noen vil det være nødvendig å bygge om tidligere også fordi standarden på fjøset 

ikke holder lenger. Uten investeringer kan man regne med at flere vil avvikle eller legge om driften. 

Støtte til investeringer, først og fremst investering i driftsbygninger for løsdrift kan bidra til å 

opprettholde og kanskje øke produksjonen, med de ringvirkninger det vil gi. 

I Audnedal kommune har rundt to tredjedeler av melkeprodusentene båsfjøs. Av dagens 23 

melkebønder må derfor om lag 17 investere i nye driftsbygninger. Sammenligner man med landet 

ellers de siste årene, kan det være rimelig å anta at ikke alle 23 melkebønder vil fortsette som 

melkebønder. Erfaringstall tyder på at om lag 2 av disse vil gi seg før 2024.  

Investeringer i løsdriftsfjøs 

Investeringer i løsdriftsfjøs kan komme kommunen til gode på flere måter. Først og fremst er det 

med på å sikre framtidig produksjon og at bøndene ikke avvikler sin produksjon. Investeringene kan 

også komme kommunen til gode gjennom for eksempel økt økonomisk aktivitet i byggebransjen. Det 

kan imidlertid være nødvendig å sette noen krav om lokale innsatsfaktorer, så langt det er mulig, for 

å sikre at en større andel av disse midlene går tilbake til kommunen. Lokale investeringer sikrer best 

verdiskaping og sysselsetting i kommunen dersom midlene brukes lokalt, og pengene «blir» i 

kommunen. 

Prisen per båsplass i løsdriftsfjøs vil variere avhengig av flere faktorer som bruksstørrelse og hvor 

mye av bygningsmassen som kan brukes videre (for eksempel om man har fôrlager fra før eller om 

man må bygge dette også). Vi bruker her beregninger på pris per båsplass fra en arbeidsgruppe 



nedsatt av Landbruks og Matdepartementet fra 2008, se tabell 2 under. Da egne beregninger viser at 

disse tallene antagelig ligger noe høyt har vi ikke inflasjonsjustert disse beregningene.  

Tabell 2 Investering per båsplass etter antall kyr i kroner per båsplass. (Kilde: Arbeidsgruppe for 
løsdriftskravet, 2008, s. 30.) 

Båsplasser 20 30 40 50 60 70 80 90 

Båsfjøs 200 893 169 643 151 786 140 179 131 250 124 107 118 304 113 661 

Løsdrift 225 000 190 000 170 000 157 000 147 000 139 000 132 500 127 300 

 

Dersom man antar at å bygge nytt fjøs for løsdrift vil ligge rundt 225 000 kroner per båsplass og man 

bygger for 15-17 foretak med i gjennomsnitt 20 kyr vil man trenge til sammen opp mot 77 millioner 

kroner i investeringer. Dersom én melkeprodusent i året investerer i løsdriftsfjøs, vil man være i mål 

før 2032. Det vil si en investering på 4,5 millioner kroner i året i 15-17 år. Men som tidligere 

beskrevet kan det være nødvendig for alle, eller de fleste, å gjøre disse investeringene allerede før 

utgangen av 2024. 

I Audnedal kommune finnes det flere firma som kan bidra med både arbeidskraft, tjenester og 

materiale for hele eller deler av jobben.  Lokale byggefirma, byggmestere, maskinentreprenører, 

rørleggere og elektrikere kan gjøre både grunnarbeid og/eller bygge hele fjøset. Takstoler kan 

produseres lokalt og flere sagbruk kan levere materiale. Lokale firma kan sette opp hele eller deler av 

driftsbygninger i betong og stå som ansvarlig byggeledelse.  

Avkastning på investeringer for kommunen 

For de 17 melkeprodusentene som fortsatt har båsfjøs er det, som beskrevet over, nødvendig med 

investeringer på inntil 77 millioner kroner. Alternativet er å legge om driften eller å slutte.  

Audnedal kommune sitter på et LOS fond pålydende 100 millioner kroner, og 10 millioner av disse 
kan brukes til utlån ved nyinvesteringer i landbruket. Men behovet for nyinvesteringer i framtiden er 
større enn 10 millioner, og vi mener at det kan være en god investering for kommunen å bruke en 
høyere andel av dette fondet på investeringer i landbruket.  
 
Vi har i de følgende beregninger lagt til grunn et rentefritt lån fra kommunene på 2 millioner kroner 

per melkeprodusent. Dette tallet kan variere fra produsent til produsent, og er ment som et 

eksempel. Kommunens LOS fond brukes i dag som ren kapitalplassering der kommunen regner en 

avkastning anslått til i størrelsesorden 4 prosent.  Det vil si at en investering i jordbruket på 2 

millioner kroner må ha en høyere avkastning enn 4 prosent, som tilsvarer 80 000 kroner i året. 

Dersom to bønder i året tar opp et lån fra kommunen dobles dette til 4 millioner, og avkastningen 

må ligge høyere enn 160 000 i året. 

Et rentefritt investeringslån fra kommunen vil være et vesentlig, og i mange tilfeller avgjørende tiltak 

for å sikre at melkeproduksjonen videreføres i bærekraftige bruksstørrelser, og ikke legges ned i 

årene fram mot 2024-2034.  I tillegg finnes det også andre mulige støtteordninger for bønder som 

må investerer. Gjennom Innovasjon Norge kan man for eksempel søke om støtte til blant annet 



investeringer, ombygging av driftsbygninger produksjonsutstyr av varig karakter5. Det kan gis støtte 

på opptil 33 prosent av godkjent kostnadsoverslag.  

Alternativet til at eksempelvis to melkeprodusenter investerer i året kan være at to 

melkeprodusenter i året slutter og at kommunen da mister en inntekt per melkeprodusent 

tilsvarende 500 399 kroner i året (vederlag til arbeid og kapital), som det skattes av og som i stor grad 

vil brukes i kommunen på kjøp av varer og tjenester (tertiærnæringen).  

Vi har i tabellene nedenfor vist to forskjellige scenarioer med framskrivninger. Den første tabellen 

viser et scenario der alle bøndene investerer i løsdriftsfjøs før 2024, mens i den andre tabellen har 

alle investert før 2034.6 Dersom to bønder investerer i året til og med 2023 og én i 2024 så vil alle 

melkeprodusentene ha investert innen 2024. Eventuelt, dersom én produsent i året investerer vil alle 

ha investert innen 2032.  

Alle tall i tabellene vises i 1000 kroner. Den første raden i tabellene viser den kapitalen som brukes til 

investering i løsdriftsfjøs hvis man antar at det blir investert i henholdsvis to og ett løsdriftsfjøs i året, 

der kommunen bidrar med et lån på rundt 2 millioner kroner per melkeprodusent. Til sammen 34 

millioner kroner i 2024 og 2032. Den andre raden viser rente på kapital tilsvarende den kapitalen(LOS 

fondet) som ville bli investert i løsdriftsfjøs dersom den ble brukt til ren kapitalplassering med en 

rente på 4 prosent. Det utgjør til sammen 80 000 kroner i året, og til sammen 7,12 millioner kroner i 

perioden 2016 -2024 eller eventuelt 160 000 kroner i året, og til sammen 12,24 millioner i perioden 

2016 til 2032. Den siste raden viser tapt vederlag til arbeid og kapital dersom ett melkebruk blir lagt 

ned i året. Som nevnt tidligere har vi estimert denne til om lag 500 000 kroner i året. Dette blir til 

sammen henholdsvis 44, 5 millioner i tabell 3 (2016-2024) og 76,5 millioner kroner tabell 4 (2016-

2032). Dette er som også nevnt tidligere ikke 44,5 og 76,5 millioner kroner tapt i direkte inntekter til 

kommunen, men et tap av en skattbar inntekt som i tillegg til å skattes av også vil brukes i 

kommunen på kjøp av varer og tjenester. Man kan ikke sammenligne tallene på renter på kapital 

med det tapte vederlag til kapital og arbeid. Men størrelsen på tallene viser at inntekten til 

melkebrukene (vederlag til arbeid og kapital) ikke er ubetydelig for kommunens økonomi. 

Regnestykket viser at å bruke fondsmidler på rentefrie lån til melkebønder er en god investering for 

kommunen, dersom alternativet er at bonden legger ned produksjon.   

  

                                                           
5 http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/trad-landbruk/  
6 Vi har i tabellene antatt at alle 17 melkebønder som nå har båsfjøs vil investere i løsdriftsfjøs og fortsette. 
Erfaring fra resten av landet tilsier at ikke alle kommer til å fortsette. Men poenget og konklusjonen vil likevel 
bli det samme. 

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/trad-landbruk/


Tabell 3 Kumulativ kapital til investering, vederlag til arbeid og kapital til bonden og rente på kapital i perioden 2016 – 
2024 (i 1000 kroner). 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Til 
sam
men 
for  
2016-
2024 

 

Kapital (til 
investering 
i løsdrifts-
fjøs) (i 1000 
kr) 

              
4 000  

              
8 000  

           
12 000  

           
16 000  

           
20 000  

           
24 000  

           
28 000  

           
32 000  

           
34 000  

  

Rente på 
kapital (ved 
ren kapital-
plassering) 
(i 1000 kr) 

                 
160  

                 
320  

                 
480  

                 
640  

                 
800  

                 
960  

              
1 120  

              
1 280  

              
1 360  

              
7 120  

4 
prosent 
kapital-
kostnad
er 

Vederlag til 
arbeid og 
kapital (i 
1000 kr) 

              
1 000  

              
2 000  

              
3 000  

              
4 000  

              
5 000  

              
6 000  

              
7 000  

              
8 000  

              
8 500  

           
44 500  

Kumul-
ativt 
inntekts
-tap 

 

Tabell 4 Kumulativ kapital til investering, vederlag til arbeid og kapital til bonden og rente på kapital i perioden 2016 – 
2032 (i 1000 kroner). 

 2016 2020 2025 2030 20327 Til 
sammen 
for  
2016-
2032 

 

Kapital (til 
investering i 
løsdriftsfjøs) (i 
1000 kr) 

      2 000     10 000    20 000     30 000    34 000    

Rente på kapital 
(ved ren 
kapitalplassering) 
(i 1000 kr) 

           80           400          800       1 200       1 360  12 240  4 prosent 
kapital-
kostnader 

Vederlag til arbeid 
og kapital (i 1000 
kr) 

         500        2 500        5 000       7 500        8 500 76 500  Kumulativt tap 
av inntekt til 
melke-
produsenter 
(ved 
nedleggelse) 

 

Konklusjon 

Jordbruket i Audnedal utgjør en viktig del av kommunens økonomi, både direkte og indirekte. For 

kommunen kan det å investere i jordbruket og særlig melkeprodusentene være vel anvendte penger 

som vil være med på å opprettholde både inntekter og arbeidsplasser i jordbruket. I tillegg kommer 

                                                           
7 Dersom én melkeprodusent i året investerer i nytt fjøs, vil alle 17 (dersom alle 17 skulle fortsette) ha investert 
i nytt fjøs innen 2032.  



ringvirkningene både av å ha et aktivt jordbruk generelt, og av de økte investeringene med økt 

byggeaktivitet spesielt.  


