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Introduksjon 

For 20 år siden hadde en gjennomsnittlig norsk melkebesetning 12 kyr på bås. 

Siden er antall fjøs med ku er halvert, og hvert fjøs har nær 20 kyr i gjennomsnitt. 

Automatisk melking har spredt seg raskt etter at det første anlegget kom til Norge i 

2000. Overgangen fra bås til robot er en stor endring.  Hvilke erfaringer har de 

som har vært gjennom denne endringen? Hva skal til for å lykkes med overgangen, 

produksjonsmessig og økonomisk? 

 

Endring i melkeproduksjonen 

Alle endringsprosesser innebærer utfordringer. En utvidelse av 

produksjonsomfanget er utfordrende i seg selv (Hadley et al. 2002), og 

omstillingen er større når man samtidig endrer produksjonssystem (Norell and 

Appleman 1981). Det er ikke uvanlig at produksjonen faller like etter en utvidelse 

(Norell and Appleman 1981). En undersøkelse fra Wisconsin viste at de som 

bygget helt nytt var mer tilfreds med arbeidssituasjonen enn de som bygget om 

eksisterende fjøs (Bewley et al. 2001).  

 

Der endringa fører til økt stress hos røkter og besetning kan dette gå ut over 

melkeytelse (Breuer et al. 2000). Omleggingen fører til endringer i dyrenes miljø 

(Bigras-Poulin et al. 1985). Uro og mobbing i flokken kan bli et problem dersom 

byggets utforming og de praktiske løsningene ikke er gode. Dette kan gi utslag i 

skader eller lavere ytelse (Næss 2009). 

 

Om lag halvparten av løsdriftsfjøsene er samdrifter. I Stræte og Almås (2007) 

beskrives samdrifter som er begrunnet med et reelt ønske om å dele arbeid og 

ansvar og samdrifter som er begrunnet i en brukers behov for å investere i nytt 

bygg og utvide produksjonen.   

 

Det først automatiske melkesystemet (AMS) ble installert i Norge i 2000, og i 

2006 var det solgt ca 160 (Kjesbu et al. 2006). I dag antas det å være minst 600 

fjøs med AMS i Norge. Overgang fra melking i båsfjøs til systemer der kyrne 

’melker seg selv’ innebærer store endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø 

(Devir et al. 1997, Knappstein et al. 2002). Nye melkingssystemer, som 

mjølkegrav og AMS kan kreve tilvenning og gi et økt stressnivå hos dyr (Gygax et 



al. 2008). AMS gir høyere ytelse per ku og dermed bedre lønnsomhet, dersom ikke 

kvote eller andre faktorer begrenser produksjonen (Cooper, 1999).  

 

Planlegging av endringsprosesser 

Endringer kan være mer eller mindre omfattende (Balogun & Hailey 2004). 

Transformasjon er en forandring som er så stor at den krever endringer i alt det en 

vanligvis tar for gitt. Jo kortere tidsrom endringen skjer over, dess mer utfordrende 

blir den. Omstilling er mindre fundamental men kan likevel innebære en stor 

omstrukturering. I melkeproduksjonen vil en endring fra båsfjøs med 18 kyr til nytt 

robotfjøs i samdrift med 70 kyr kunne være eksempel på en 

transformasjonsendring. En endring fra 35 kyr i løsdrift med melkestall til 70 kyr 

med robotmelking kan derimot være et eksempel på en omstilling.  

 

Landbruk er organisert i små familiebedrifter (Gasson and Errington 1993). En 

om- eller utbygging skjer ofte i forbindelse med generasjonsskifte og eventuelt 

også med opprettelse av samdrift. Dette endrer også ansvarsforhold, 

beslutningsstruktur og organisering av arbeidsoppgaver. 

 

En endringsprosess har (minst) tre faser:  Dagens tilstand     - Overgangsfasen   - 

Framtidig tilstand 

Overgangsfasen er kritisk og samtidig den en vanligvis tenker minst på (Balogun 

& Hailey 2004). Manglende planlegging av overgangsfasen er en viktig årsak til at 

mange endringsprosesser ikke gir det ønskede resultat. I planlegginga er det noen 

viktige forhold en bør tenke over. De viktigste i denne sammenhengen er: 

-omfanget av endringa i forhold til tiden en har til rådighet 

-hvorvidt endringa medfører behov for ny kompetanse hos de involverte 

-hvor beredt de involverte er for endring (motivasjon og erfaring) 

 

Produksjon og økonomi i endring 

Problemer med produksjonen i en overgangsfase vil ha negative konsekvenser for 

det økonomiske resultat. Med en større produksjon blir selv prosentvis små avvik 

til store beløp. Finansielle problemer, kan gå ut over produksjonen og forlenge 

overgangsfasen. Selv den teknisk sett ideelle løsning kan da bli vanskelig å 

håndtere.  

 

Vår hovedproblemstilling er: 

- Hvordan lykkes med produksjon og økonomi ved overgang til løsdriftsfjøs? 

 

Materiale og metode 

I forbindelse med KUBYGG prosjektet (Østerås et al. 2010) har vi besøkt og 

dybdeintervjuet fem bønder i Akershus og Østfold som nylig (siste 2-6 år) har vært 



gjennom en utbygging. Brukene ble valgt for å illustrere ulike erfaringer. Alle 

brukene hadde på intervjutidspunktet installert melkerobot, og alle var registrert 

som samdrifter. Intervjuguiden var strukturert rundt tiden før, under og etter 

utbygging. Intervjudata er supplert og validert med opplysninger fra 

Husdyrkontrollen. 

Materialet er tidligere beskrevet og analysert som case (Jervell og Hansen 2010). 

Her brukes sitater for å illustrere sammenhengen mellom endringenes omfang, 

endringsberedskap (motivasjon, erfaring og planlegging) og erfaringer i og etter 

overgangsfasen.  

 

Resultat og analyse 

Erfaring med endringsprosesser 

Noen er mer vant til endringer enn andre. To av de bøndene vi intervjuet hadde 

vært involvert i flere store endringer i løpet av 10-15 år. Gjennom disse endringene 

har de opparbeidet stor endringskapasitet, eller evne til å gjennomføre endringer 

uten å pådra seg unødige kostnader.  ”Jeg bygde om til løsdrift i 1997/ 98 og 

begynte straks å kjøpe kvote…Så ominnredet jeg det gamle fjøset og satte inn 

robot i 2007….” sier B. På dette bruket har produksjonen blitt gradvis utvidet 

ettersom naboer har ønsket å trappe ned melkeproduksjonen. For andre kan det bli 

veldig store og krevende endringer på kort tid. ”Vi bygde nytt båsfjøs på åttitallet, 

og i 2006 starta vi samdrift og robotfjøs” sier A. ”Naboen var god med tall og 

beregninger” sier B, ”vi visste hva som skulle til for å få det til å gå rundt”. 

Betydningen av å bruke god tid på planleggingsfasen ble fremhevet av flere. ”Vi 

brukte vel en 3- 4 år på tenkinga” sier C.  

 

Materialet vårt bekrefter at de som har størst erfaring med endring, som foretar 

omstilling i etapper, og som forbereder overgangen godt både er mest fornøyd og 

har best resultater i overgangsfasen. Dette bidrar blant annet til å gi ombygde fjøs 

et fortrinn i forhold til rene nybygg, selv om nybygg ofte er mer rasjonelt utformet. 

Det kan også se ut til at det er en fordel å foreta endringer når brukeren er yngre, 

eller i situasjoner der den yngre generasjon, de som skal overta, er sterkt involvert 

i endringsprosessen.  

 

 

Transformasjon og behov for ny kompetanse 

Arbeidsoppgavene endrer seg med større besetning og overgang til løsdrift og 

robot. ”Plutselig tar det som før var ’ekstraarbeid’ mye mer av tida di” sier B, 

”med dobbelt så stor besetning er det kalving og inseminering hver uke…det som 

før var ekstraarbeid er nå det vanlige”. ”Selv for oss som var vant til 

ledelsessystemer på PC var det en overgang å få all informasjon om melkingen via 

PC” legger han til, ”og de første ukene var det så mye annet å holde styr på”. 



”Melkekvaliteten gikk ned” sier A, ”og det var uvant å ikke skjønne 

hvorfor…..Det viste seg at pulsatoren på roboten ikke fungerte som den skulle. 

Når vi endelig oppdaget det ble problemet heldigvis løst”. Flere av de vi intervjuet 

hadde lignende driftsproblemer i endringsfasen, men de som hadde erfaringer med 

større endringer dro veksler på denne erfaringen. Erfaringen har gitt dem en 

trygghet for at de klarer å løse problemene raskt og effektivt. ”Vi fikk problemer 

med kalvene” sier D, ”men fordi vi kom opp i lignende problemer også sist gang vi 

bygde om, visste vi at vi ville klare å løse flokene”.  

 

Motivasjon 

Samdrifter inngås med ulik motivasjon. ”Samdrift har jeg ikke tro på”, sier B, 

”ikke på den måten at man skal dele på ansvar og arbeid i fjøset. Vi har en 99-1 

samdrift, naboen får 60 øre for literen for kvota og jeg tar hele risikoen selv.”. 

Andre fremhever støtten de får fra de andre i samdrifta og samdrifta som en viktig 

læringsarena” Alle har ulike ideer og måter og gjøre ting på. Sånn sett lærer man 

mye mer i et samdriftsfjøs enn et vanlig fjøs- og så det at man slipper å tenke på 

kyrne når man har fri,” sier C. Noen samdrifter er motivert av kvotesystemet: ”Vi 

måtte inngå samdrift for å ha kvote nok til å investere,” sier A, ”men allerede i 

byggeperioden ble samarbeidet vanskelig”. Her var endringa delvis motivert av 

ytre faktorer. Både ut fra intervjuene med bønder og veiledere fremgår det at en 

sterk indre motivasjon er en fellesnevner for de som lykkes med store endringer. 

 

Økonomien etter utbygging 

Utvidelse gir større produksjon, men inntektene øker ikke tilsvarende, og ikke 

alltid like raskt som planlagt. Nytt fjøs er en stor investering, og hvis 

finansieringsplanen ikke holder, slik enkelte opplevde, blir det tøft i startfasen : 

”Økonomisk sett svarte det ikke til forventningene” sier A. ”Sånn som det er nå 

sliter vi litt med store og dyre lån.”. ”Jeg synes egentlig økonomien er ganske bra 

…. det har nok mye å gjøre med at jeg hadde et godt produksjonsgrunnlag i 

utgangspunktet” sier  B.   

 

Oppsummering 

Omlegging fra båsfjøs til samdrift med løsdrift, robot og nye fôringssystemer er en 

omfattende endringsprosess som krever grundig planlegging. Slike store endringer 

bør være basert på en indre motivasjon hos de involverte. Erfaring med gradvise 

endringer over tid gir verdifull endringskapasitet som gjør overgangsfasen enklere 

å mestre.  
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