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Fôring og grovfôrkostnader er sentrale for økonomien i mjølke- og storfekjøt-
produksjonen syner resultata frå eit brukarstyrt forskingsprosjekt i regi av TINE. 
Gjennom prosjektet har vi klart å finne fram til 15-20 nøkkeltal som kjenneteiknar 
effektive bruk. Ved å fokusere på desse tala kan rådgjevinga bli meir målretta. 
 
Bakgrunn og føremål 
 
Kukontrollen (KK) og Effektivitetskontrollen (EK) er viktige for rådgjeving i 
mjølk- og storfekjøtbuskapane. Føremålet med dette forskingsprosjektet var å 
finne ut kva som kjenneteiknar økonomisk effektiv mjølk- og 
storfekjøtproduksjon, basert på data frå KK og EK. Gjennom prosjektet ønskte ein 
å finne fram til kva variablar som har mest å seie for det økonomiske resultatet. 
Desse resultata skal så danne grunnlag for å forbetre både rådgjevingsverkty og 
rådgjeving slik at det økonomiske resultatet for mjølkeprodusentane blir betre. 
Prosjektet var delfinansiert av Noregs Forskingsråd. 
 
 
Materiale og metode 
 
I prosjektet nytta vi data for 1915 bruk frå heile landet i år 2000 og 1911 bruk i år 
2001. Prosjektet var eit nyttig samarbeid mellom TINE, Norges 
Veterinærhøgskole, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk forsking og Geno.  
 
Effektivitet vart definert som oppnådd dekningsbidrag i høve til grovfôrareal, 
mjølkekvote og fjøsplass. Vi nytta to ulike dekningsbidrag, eitt med tilskott og 
faste grovfôrkostnader inkludert, og eitt utan tilskott og faste grovfôrkostnader. 
Med faste grovfôrkostnader meiner vi kostnader knytte til dyrking, hausting og 
lagring av grovfôret. Maskinkostnader utgjer såleis ein stor del av dei faste 
grovfôr-kostnadene. Data Envelopment Analysis (DEA) vart nytta for å berekne 
effektiviteten på kvart bruk. For å finne kva som kjennteikna effektive bruk nytta 
vi prinsipalkomponentanalyse og multippel regresjon. 
 
Resultat 
 
Nedanfor følgjer ein kort omtale av dei viktigaste faktorane som påverkar 
effektiviteten. 
 
Brutto grovfôrkostnader og Mjølkeinntekt minus variable fôrkostnader 
viktigast 
Analysen viser at to faktorar er i særklasse viktige for effektiviteten i begge 
analyseåra:  
- Mengde og kostnad på grovfôret, inkludert faste kostnader  
- Mjølkeinntekt fråtrekt variable fôrkostnader (mjølk minus fôr) 
 
Brutto grovfôrkostnad er summen av variable og faste grovfôrkostnader. Med 
variable grovfôrkostnader meiner vi handelsgjødsel, kalk, ensileringsmiddel mm. 
Di meir grovfôr og di lågare kostnadene ved å produsere fôret er, di høgare er 
effektiviteten.  Verken mjølkeprisen åleine eller fôrkostnaden åleine er viktige, det 
er differansen mellom dei, mjølk minus fôr, som tel. Lat oss ta TINE Meieriet Sør 
som døme. Her er mjølkeprisen lågast om sommaren. Produsentar som leverer 
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tyngda av mjølka om sommaren kan likevel oppnå høgt mjølk minus fôr, berre 
fôrkostnaden er tilstrekkeleg låg. Høg grovfôravling verka positivt på 
effektiviteten. Høg avling vil i tillegg redusere grovfôrkostnadene per fôreining. 
Høge kraftfôrkostnader reduserte effektiviteten, særleg på bruk med låg 
kjøtproduksjon.  
 
Kjøtproduksjon og kjøtinntekter 
Produsert kjøtmengde per årsku, og kjøtinntekter fråtrekt variable fôrkostnader 
(kjøt minus fôr), er dei to viktigaste nøkkeltala i kjøtproduksjonen.  Produsert 
kjøtmengde er eit uttrykk for volumet på kjøtproduksjonen i buskapen. Kjøt minus 
fôr er inntekter frå slakt og livdyr fråtrekt variable grovfôrkostnader, kraftfôr og 
anna fôr. Kjøt minus fôr er eit mål på fortenesta per kg kjøt produsert.  Innkjøp av 
livdyr reduserte effektiviteten.  
 
Produksjonsvariablar 
Deretter kjem ei gruppe som består av % levert av kvote, mjølkeavdrått, forbruks-
artiklar/strø og erstatningar. Sistnemnde faktor inkluderer m.a. premiert 
spedkalvslakt i år 2000. Forbruksartiklar/strø er ein samansett faktor, og det er 
viktig  å sjå etter kva variabelen faktisk inneheld på kvart enkelt bruk. Høge 
kostnader til forbruksartiklar ser i alle høve ut til å vere negativt, medan billeg strø 
venteleg verkar positivt. Når mjølkeavdrått per ku ga eit positivt bidrag til 
effektiviteten i modellen vår i 2001, kan det vere eit teikn på at ein del 
mjølkeprodusentar måtte auke avdråtten for å fylle auka kvote i 2001. For å 
konkludere på dette spørsmålet krevst ytterlegare analyse. Det å fylle 
mjølkekvoten verka positivt på effektiviteten, og dei mest effektive hadde ei svært 
nøyaktig kvotefylling. 
 
Fruktbarheit og helse 
Det er grunn til å merke seg at av alle helsevariablar vi har prøvd i modellen, er det 
den variabelen som manglar i Kukontrollen, nemleg sjølve behandlings- og 
medisinkostnaden per liter mjølk, som best uttrykkjer økonomisk effektivitet. Både 
lågt FS-tal og høg alder på kvigene ved kalving reduserer effektiviteten. Høge 
semin-og kukontrollkostnader verka negativt effektiviteten på bruk med låg 
kjøtproduksjon.  
 
Samspelseffektar 
Dei fire forklaringsmodellane forklarer tilsaman 70-80 % av variasjonen i 
effektivitet mellom bruk. I modellane inngår mange samspelseffektar som ikkje er 
omtalte her, men som er viktige i praktisk rådgjeving. Resultata viser såleis at det 
ikkje er tilstrekkeleg å sjå på ein enkelt variabel om gongen, ein må studere 
samanhengen dei inngår i. Til dømes kan vi sjå på semin-/kukontrollkostnader og 
kilo kjøt produsert per årsku. Dersom seminkostnaden er høg og kjøtproduksjonen 
låg, kan det tyde på problem med å få kalv i kyrne. Dersom kjøtproduksjonen 
derimot er høg, kan det tyde på at mange kyr og kviger vert inseminerte som eit 
ledd i driftsopplegget. Den negative effekten av høge seminkostnader forsvinn. Eit 
tilsvarande bilete finn vi for kraftfôrkostnad.   
 
Nedanfor har vi laga eit oversyn over nokre viktige variablar som forklarte 
økonomisk effektivitet i 2000/2001. Tilskotta var sjølvsagt viktige for 
effektiviteten, men då den einskilde brukar i liten grad kan påverke desse, er dei 
utelatne. Positiv eller negativ effekt på effektiviteten når verdien av variabelen 
aukar er markert med + eller  -. 
 
- Brutto grovfôrkostnader, kr/FEm (-) 
- Mjølkeinntekter minus variable fôrkostnader, kr/l (+) 
- Kjøt produsert per årsku, kg (+) 
- Kjøtinntekter minus variable fôrkostnader, kr/l (+) 
- Kjøp av livdyr, kr/liter (-) 
- Levert mjølk i % av kvote (+ inntil kvoten er fylt) 
- Forbruksartiklar og strø, kr/l (-) 
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- Variable grovfôrkostnader, kr/FEm (-) 
- Grovfôravling, FEm per dekar (+) 
- Kraftfôrkostnad, kr/l (-) 
- Veterinær-/medisinkostnader, kr/l (-) 
- Semin-/kukontrollkostnader, kr/l (-) 
- Alder ved første kalving kviger, månader (-) 
- FS-tal (+) 
 
Samanheng mellom effektivitet i år 2000 og 2001 
Det er ein samanheng mellom høg effektivitet i år 2000 og 2001, men det er òg ein 
tendens til at dei som hadde lågast effektivitet i 2000, hadde størst relativ auke i 
effektivitet frå 2000 til 2001. Effektiviteten varierer såleis mellom år, og difor er 
det ein stor fordel å sjå resultata over fleire år i samanheng i praktisk rådgjeving.  
 
Nytteverdi og bruk av resultata 
 
Resultat frå prosjektet er alt tekne i bruk i ein ny rapport for 
Effektivitetskontrollen, og vil også påverke rådgjevinga innan andre fagfelt. Ein 
viktig konklusjon frå prosjektet er at for å seie noko om økonomisk effektivitet må 
ein ha tilgang til både økonomiske og biologiske data. Det er ikkje tilstrekkeleg 
med kukontrolldata. For TINE sin del vil dette kunne få følgjer for framtidig 
datafangst. 
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