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Innledning 

”Mekanisering av grovfôrhandteringen i løsdriftsfjøs for storfe” er et delprosjekt i 

forskningsprosjektet ”Kubygg” (www.kubygg.no). Målet med delprosjektet er å 

analysere ulike løsninger for surfôrhandtering i løsdriftsfjøs med tanke på 

kostnader og funksjoner. Dette er ment å gi et bedre beslutningsgrunnlag ved 

planlegging og valg av mekanisering fra lageret (siloen) og til fôret er plassert 

foran dyra. I denne artikkelen viser vi noen av resultatene som bygger på data fra 

beregninger utført på grunnlag av innsamlede opplysninger om priser på maskiner 

og utstyr til surfôrhandtering. Resultater fra en spørreundersøkelse under samme 

prosjekt er delvis publisert tidligere (Hansen m.fl. 2008 og 2009), mens Gravås 

(2010) har publisert noen preliminære resultat fra innsamlingen av priser på 

maskiner og utstyr. Vi har bearbeidet prisdataene videre og legger fram nye 

resultat fra dette arbeidet her. 

 

Materiale og metode 

Denne delen av prosjektet bygger på opplysninger om priser på maskiner og utstyr 

som vi har fått fra de tre største leverandørene i Norge (AK-maskiner, Felleskjøpet 

og Fjøssystemer). Som grunnlag for disse opplysningene fikk firmaene tilsendt to 

bygningsplaner som representerte en standardplan for henholdsvis 30 og 60 

melkekyr med plass til kviger for rekruttering, henholdsvis 47 og 92 

”Grovfôrspisende Enheter” (GSE), der 1 GSE var definert som surfôrmengden til 

1 melkeku eller 2 ungdyr over 6 måneder. (Planene kan lastes ned under 

”fagartikler” på hjemmesida til ”Kubygg ”).  

 

Firmaene satte opp sine forslag til mekanisering for begge planløsningene og ga 

oss omfattende opplysninger om priser, rabattnivå, monteringskostnader og 

forventet holdbarhet på alt utstyr som de kunne levere. Vi har systematisert 

prisopplysningene og lagt de inn i et regneark slik at vi kan beregne kostnader 

med enhver tenkt mekaniseringslinje til de to modellplanene. Alle kostnadene er 

fordelt på fire stadier i håndteringen av surfôret fra lager til mule: Uttak fra lager, 

transport til fôrsentral, håndtering i fôrsentral og utfôring til dyra. Opplysningene 

fra spørreundersøkelsen om medgått arbeidstid og vedlikeholdskostnader ble 

bearbeidet og fordelt på de fire stadiene. Kostnadene ble beregnet som årlige og 

per GSE, og gruppert som kostnader til kapital (maskiner), drift, vedlikehold og 

bygningsareal. Arealet til fôrsentral ble holdt konstant, mens arealet til fôrbrett ble 



variert alt etter hvilken bredde det må ha for at den aktuelle utfôringsteknikken 

skal fungere. Vi valgte ”teknisk nødvendig” bredde til alle handteringslinjene og 

benyttet en merkostnad på kr. 2 683 for å bygge en kvadratmeter mer areal (Næss, 

2009). Rentekostnadene ble satt til 5 % både for bygninger og maskiner, mens 

avskivningstiden ble satt til 30 år for bygninger og 10 eller 15 år for maskinene alt 

etter hvor mye de blir brukt (egen vurdering). Prisen på den enkelte maskin og 

øvrig utstyr ble beregnet som gjennomsnittet av de prisene firmaene meldte til oss 

(2008/2009), med fratrekk av 15 % rabatt, som var det rabattnivået de selv oppga. 

Monteringskostnadene ble opplyst å variere fra 5 til 20 prosent av nypris, og vi har 

plusset på en slik kostnad etter egen vurdering av hvor mye monteringsarbeid den 

enkelte maskin eller utstyr krever. De vedlikeholdskostnadene brukerne selv 

oppga i spørreundersøkelsen ble bearbeidet og sammenlignet med kostnadstall 

som årlig blir publisert i Sveits (Albisser m.fl. 2008). Vi fant godt samsvar mellom 

disse to kildene og valgte å sette de årlige vedlikeholdskostnadene til 2, 4 eller 6 

prosent av nypris. Prosenten ble satt med bakgrunn i egne vurderinger av hvor 

teknisk avansert maskinen er, og hvor mye den blir brukt. Driftskostnadene ble 

beregnet med bakgrunn i det tidsforbruket brukerne oppga i spørreundersøkelsen 

og et vederlag for eget arbeid på kr.136 per time. I tillegg beregnet vi kostnaden 

med strøm ut fra hvor stor elektrisk motor maskinen har, og hvor mye den blir 

brukt. I de handteringslinjene hvor det inngår bruk av traktor ble det benyttet en 

leiepris på kr. 1,73 per kw motorstyrke og time bruk. Med bakgrunn i egne 

erfaringer har vi definert 27 ulike handteringslinjer for detaljert beregninger av de 

årlige kostnadene. Av funksjonelle grunner måtte vi definere separate linjer for de 

tre lagringsmåtene tårnsilo (9), plansilo (8) og rundballer (10). For hver av 

lagringsmåtene søkte vi å definere linjer med både låg og høg 

”mekaniseringsgrad”. Av plasshensyn kan vi ikke vise alle linjene her, men vi har 

gitt de et nummer som skal indikere økende mekaniseringsgrad ved stigende 

tallverdi. En komplett liste over alle linjene kan du laste ned under ”fagartikler” på 

hjemmesida til ”Kubygg”. Etter at de grunnleggende beregningene av de årlige 

kostnadene var utført rangerte vi alle handteringslinjene etter stigende kronebeløp 

innen hver lagringsmåte og fjøsstørrelse. Med hjelp av regresjonen mellom den 

rangerte rekkefølgen av linjene og kostnadene, har vi betraktet kostnadsforløpet 

ved økende mekaniseringsgrader. 

 

Resultat og diskusjon 

Ett sammendrag av resultatene fra beregningene av de totale årlige kostnadene 

med transport, behandling og fordeling av surfôr til storfe i norske løsdriftsfjøs er 

gjengitt i tabell 1. Både for den minste (47 GSE) og den største (92 GSE) 

modellbygningen er det gjennomsnittlig billigere å handtere surfôret fra rundballer 

enn fra plansilo og tårnsilo. I den minste bygningen er gjennomsnittskostnadene 

like store fra begge silotypene, mens det i den store er noe høyere kostnader med å 

handtere surfôr fra plansilo enn fra tårnsilo (kr.197 876 vs. 189 249). Betrakter vi 

kostnadene regnet per GSE kan vi uttrykke en effekt av stordrift når 



bygningsstørrelsen øker fra 47 til 92 GSE. For surfôr lagret i tårnsilo er det 546 

kroner per GSE billigere å mekanisere den største bygningen i forhold til den 

minste. De tilsvarende tallene for plansilo og rundballer er henholdsvis 445 og 310 

kroner per GSE. 
 

Tabell 1. Totale årlige kostnader for transport, behandling og utfôring av surfôr til storfe i 

norske løsdriftsfjøs. Bygningen for 47 GSE rommer ca. 30 melkekyr, mens den for 92 GSE 

rommer ca. 60. Fra tårnsilo inngår 9 handteringslinjer, fra plansilo 8 og fra rundballer 10. 

Handteringslinjene er beregnet separat for de tre lagringsmåtene (1 GSE = 1 

grovfôrspisende enhet = surfôrmengden til 1 melkeku eller 2 ungdyr over 6 måneder). 

 

Størrelse på 

bygning 

47 GSE 47 GSE 47 GSE 92 GSE 92 GSE 92 GSE 

Lagringsmåte Tårnsilo Plansilo Rundball Tårnsilo Plansilo Rundball 

Gjennomsnitt:  

Totalt 

Per GSE 

 

122 360 

    2 603 

 

122 028 

    2 595 

 

104 406 

    2 221 

 

189 249 

    2 057 

 

197 876 

     2 151 

 

175 786 

     1 911 

Minimum  68 178  63 716  65118 121 717 117 228 118 761 

Maksimum 196 810 180 206 165 936 271 366 295 937 243 852 

Maks. - Min. 128 632 116 490 100 818 149 649 178 709 125 091 

Økning per 

linje 

 

  14 671 

 

  15 788 

 

   9 902 

 

  18 384 

 

  22 864 

 

  13 137 

 

Den laveste årlige kostnaden for å mekanisere surfôrhandteringen i et hus til 47 

GSE fant vi for fôr lagret i plansilo (kr.63 716), mens den høyeste kostnaden var 

knyttet til fôr lagret i tårnsilo (kr.196 810), d.v.s. en total forskjell på 133 tusen 

kroner. Tilsvarende forskjell i hus for 92 GSE utgjorde 178 tusen kroner, hvor 

begge ytterlighetene er knyttet til lagring av fôret i plansilo. Her ser vi med 

tydelighet at valg av mekaniseringslinje fra lager til fôrbrett har avgjørende 

betydning for kostnadene, og herav vil dette valget bety mye for det økonomiske 

sluttresultatet av driften. Innenfor hver lagringsmåte fant vi den minste forskjellen 

mellom laveste og høyeste kostnad for handtering av rundballer. Dette gjelder 

begge fjøsstørrelsene (kr.100 818 og kr.125 091).  Den største forskjellen i 

kostnader innen samme lagringsmåte fant vi for tårnsilo i huset med 47 GSE 

(kr.128 632), mens i huset med 92 GSE fant vi den største forskjellen for plansilo 

(kr.178 709). Vi har rangert alle handteringslinjene etter stigende årlige kostnader 

og framstilt resultatene grafisk. Figurene kan lastes ned under ”fagartikler” på 

hjemmesida til ”Kubygg” Ved å legge inn den lineære regresjonslinja mellom 

”rangert linjenummer” (x) og ”årlig kostnad i kroner” (y), framkommer det en 

meget jevn og sikker økning i kostnadene i forhold til de rangerte 

handteringslinjene. Figurene viser at økningen i kostnader for hver ny linje vi 

betrakter er stort sett lik for alle linjer innenfor samme lagringsmetode og 

fjøsstørrelse (R
2
 mellom 0,91 og 0,98). Tallene for ”økning per linje” i tabell 1 

viser hvor mye de årlige kostnadene øker mellom hver linje i rangert rekkefølge. 



Den rangerte rekkefølgen av handteringslinjene kan vi herav tillate oss å bruke 

som et uttrykk for ”økende mekaniseringsgrad”. Denne rekkefølgen framgår av 

figurene hvor linjene er nummerert i rangert rekkefølge etter stigende kostnad for 

hver lagringsmåte og fjøsstørrelse (figurene blir vist under den muntlige 

gjennomgangen).  

Vi ser av dette at det er langt rimeligere å øke mekaniseringsgraden med lagring 

av surfôr i rundballer enn det er med lagring i tårnsilo og plansilo, og at det er 

svært kostbart å øke mekaniseringsgraden i et stort fjøs med lagring av surfôret i 

plansilo. 

 

Konklusjoner 

A) Det er gjennomsnittlig billigere å handtere surfôr fra lagring i rundballer enn 

fra lagring i plansilo og tårnsilo. 

 

B) Det er en ”stordriftseffekt” med reduserte kostnader av å øke fjøsstørrelsen fra 

47 til 92 GSE (30 til 60 kyr). 

 

C) Valget av lagringsmåte og handteringslinje har avgjørende betydning for de 

årlige kostnadene. Utslaget beløper seg henholdsvis til 133 og 178 tusen kroner 

for et lite og stort fjøs. 

 

D) Den rangerte rekkefølgen av handteringslinjene viser en forbausende lineær 

stigning i kostnadene for de tre lagringsmåtene og de to fjøsstørrelsene. 

Regresjonslinjen uttrykker kostnaden ved økt mekaniseringsgrad. 

 

E) Det koster relativt lite å øke mekaniseringsgraden med lagring i rundballer og 

det er særlig kostbart å øke den i store fjøs med surfôret lagret i plansilo. 
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