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Tema:

• Jordleie – utvikling og 

konsekvenser

• Grovfôrkostnader og 

transportkostnader.

• Utfordringer og muligheter



Melkeproduksjon - Struktur
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Utvikling i leiejordandel

2013

Nord-Trøndelag 35 %

Sør-Trøndelag 44 %

Aust-Agder, Troms 60 %



Aktive bønder - framtidas leilendinger?

• Prosjektarbeid for å få fram kunnskap om noen 
konsekvenser av strukturutviklinga, spesielt 
omkring jordleie og transportavstander

• Gjennomført av NLR Namdal



Hva har vi gjort?

• Beskriv bruken av jordbruksarealet – vi har målt transportavstander 
på alle gårdsbruk i 4 kommuner, spørreundersøkelse til alle utleier i 4 
kommuner

• Beskriv de økonomiske konsekvensene av dagens drift av 
jordbruksarealet  - regnskapsanalyser for 30 bruk

• Omsett kunnskapen til praktisk veiledning – prøver å gjøre det 
kompliserte tilgjengelig. 



Hvor langt kjører driverne?

Grong Overhalla Vikna Nærøy

Gjsn
avstand 
eget areal

1 km 0,8 km 1,5 km 1,1 km

Gjsn
avstand leid 
areal

4,3 km 2,9 km 3,3 km 3,5 km

Gjsn andel 
leid

34% 28% 34% 36%

Maks avst. 
eget

9,6 km 13,9 km 15,3 km 20,3 km

Maks avst.  
leid

18,8 km 45 km 21,6 km 28,8 km



Slik ser det ut hos oss:

• Eksempel fra Nærøy kommune

Krysskjøring.PNG




Og hvordan kunne det 
ha vært i en idiell verden ?

500 m

Arealet innenfor en 

avstand på 500 m fra 

gården er 780 dekar.

Gjennomsnittsavstand 

250 m, og ingen 

transport.



Hvordan blir egentlig 
transportbehovet?

• Transport av maskiner og redskaper for å gjøre 
arbeidsoperasjoner

og spesielt i grovfôrproduksjon:

• Transport av avling (60 – 80 % vann) mellom jord og 
fjøs

• Transport av husdyrgjødsel (90 - 97 % vann) andre 
vegen



Hypoteser

• Transport av fôr og gjødsel fører med seg store maskinkostnader («dekk og 
diesel», kapitalkostnader, innleie av entreprenører)

• Transporten er arbeidskrevende og kan gjøre at det blir for lite tid til å 
gjøre viktig arbeid i grovfôrproduksjonen godt nok

• Mye leiejord gjør at jorda blir dårligere vedlikeholdt

• Stor tilgang på leiejord gjør at fokus på produksjon av godt grovfôr blir 
mindre



Regnskapsanalyser

Grong Overhalla Vikna Nærøy

Antall
bruk

6 9 6 9

Variasjon i 
gj. sn. 
kjøre-
avstand

0,7 km – 3,9 
km

0,3 km – 3,3
km

0,4 km –
5,7 km

0,6 km –
5,6 km



Regnskapsanalyser

• Registrerer reell kapital som er bundet i maskiner og bygninger knytta til 
fôrproduksjon

• Avskriver maskiner lineært over 15 år, bygninger over 30 år

• Leasing omregnes til avskrivninger over 15 år

• Arbeidsforbruk i grovfôrproduksjon registreres. Eget arbeid prises med kr 
200 pr time

• Kapital i jord, fôrlager og maskiner forrentes med 3 %

• Vi avgrenser kostnaden til det som foregår utenfor fjøsdøra.



Hva koster grovfôret?
Regnskapsanalyser 2012



Hva koster grovfôret?
Regnskapsanalyser 2012



Hva koster grovfôret?

 





Ferskvare: Resultat fra Grovfôr 2020
Kr pr FEm

Region Dyrkings-
kostnad

Høstekostnad Grovfôrpris 
levert fjøsvegg

Fjellbygdene 1,41 1,43 2,84

Trøndelag 1,31 1,36 2,67

Flatbygdene 1,16 1,24 2,34

Vestlandet 1,76 1,76 3,52



Ferskvare: Resultat fra Grovfôr 2020

Lavere grovfôrpris enn både vi og andre har funnet tidligere.
• Mange spesielt flinke grovfôrprodusenter var med i prosjektet–

større avlinger enn snittet
• To veier å regne avling på:

- Brutto: Antall rundballer X antall FEm pr rundball 
(Brukt i Grovfôr 2020)
- Netto:  Fôrbehov til produksjonen på bruket fratrukket 
innkjøpt fôr

• Beregninger har vist at det er 10 % – 40 % forskjell på brutto og 
netto avling.



Selvkost / avstand



Transportkostnad

• Bruk av arbeidstid, egen eller leid

• Drivstoff

• Slitasje, vedlikehold

• Kapitalkostnader på maskiner og redskaper

• Maskinleie



Transportkostnad

• Intervju om hvor mange timer som er brukt på transport

og hvor mange timer som er brukt i grovfôrproduksjon totalt

• Transportkostnaden er anslått slik: 

Transportkostnad = 

Arbeidskostnad i transport

+ maskinleie transport

+ totale maskinkostnader i grovfôrproduksjon  

*(transporttimer / alle traktortimer i grovfôrproduksjon)



Transportkostnad / avstand

 



Litt oppsummering om transportkostnad

• Våre anslag med grunnlag i regnskapsanalyser: gjennomsnitt 
23 øre pr Fem og km 
variasjon 10 – 25 øre pr FEm

• Sverige: Tidsstudier ved stordrift: 5,4 øre pr FEm og km.



Litt oppsummering om transportkostnad

Vi mener å ha god dekning for å si at:

• transportkostnaden i grovfôrproduksjonen for de fleste vil 
ligge mellom kr 0,05 og 0,25 kr pr km og FEm, 

eller 

• mellom 20 og 100 kr pr km og dekar med avlingsnivå 400 FEm
pr dekar. 



Noen eksempler:

45 kyr, 300 tonn melkekvote, avlingsnivå 400 FEm pr dekar
Må ha 360 dekar fulldyrka
Egen jord: 160 dekar ved gården, Behov for leiejord 200 dekar
Transporten koster 20 øre pr FEm og km

Kjøreavstand til leiejorda 2 km
Transportkostnad 32 000 kr

Kjøreavstand til leiejorda 5 km
Transportkostnad 80 000 kr

Kjøreavstand til leiejorda 10 km
Forutsetter at det er gjort tilpasninger i transportsystemet slik at 
transportkostnad er redusert til 15 øre pr FEm og km
Transportkostnad 120 000 kr



Tilpasningsmuligheter

Kostnaden avhenger  av transportutstyr

Større traktorer / fôrvogner / gjødseltanker gir 

+  billigere transport  

- betydelig større fare for jordpakking under 
ugunstige forhold.



Samla kostnad eller marginal kostnad ?

I vurdering av enkelttiltak kan marginal kostnad være 
mer interessant enn total kostnad

Disse kostnadene må anses som marginale:

• Arbeidskostnad (leid – eget arbeid ?)
• F. eks. 200 kr pr time
• Drivstoffkostnad, ofte 100 kr pr time på en 

moderne traktor (8 kr x 0,09 liter x130 hk)
• Vedlikehold ?? Fordelt pr time kan det være på i 

størrelsesorden halvparten av drivstoffkostnaden.  



Eksempel:
Transport av gras med vogn

Forutsetninger:
Avstand 10 km
Lessevogn 35 m3
Kjører 1 lass pr. time
Marginal kostnad:

360 kr pr lass
=60 kr pr tonn
=135 kr pr dekar
=30 øre pr f.e
=3 øre pr f.e og km

Lass: 6 tonn gras

2,25 tonn pr dekar

5 kg pr f.e.

450 f.e pr dekar



Eksempel:
Transport av rundballer

Forutsetninger:
Avstand 10 km
Rundballehenger 18 baller
Kjører 1 lass på 1 1/2  time

(1 time kjøring + ½ time lasting / stropping
Marginal kostnad:

540 kr pr lass
=30 kr pr rundball
=90 kr pr dekar
=20 øre  pr f.e
=2 øre pr f.e og km

2,25 tonn pr dekar

5 kg pr f.e.

450 f.e pr dekar

Rundballvekt 750 kg

150 f.e. pr rundball



Eksempel:
Transport av rundballer

Forutsetninger:
Avstand 50 km
Lastebiltransport 32 baller
Pris kr 2 500 for

Tid for opp- og avlasting 1 time
Kjøring begge veier

Samla kostnad:
2 500 kr pr lass
=80 kr pr rundball
=240 kr pr dekar
=53 øre pr f.e
=1,1 øre pr f.e og km



Transportkostnader  fôr
marginale (eget arb/utstyr) / samla (leid lastebil)
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Eksempel:
Transport av husdyrgjødsel

Forutsetninger:
Avstand 10 km
Tankstørrelse 10 tonn ( m3)
Kjører 1 lass pr. time
Marginal kostnad:

350 kr pr lass
=35 kr pr tonn  ( = ca.gjødselverdien)
=175 kr pr dekar
=39 øre pr f.e
=3,9 øre pr f.e og km



Eksempel:
Transport av husdyrgjødsel

Forutsetninger:
Avstand 10 km
Lastebiltransport 17 kbm
Kjører 2 lass pr time
Samla kostnad:

Pris kr 1 000 pr time
=30 kr pr tonn
=150 kr pr dekar
=33 øre pr f.e
=3,3 øre pr f.e og km



Transportkostnader husdyrgjødsel
marginale (eget arb/utstyr) /  samla (leid lastebil)
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Hvor langt er det lønnsomt å kjøre til 
grovfôrareal?

Fôr skal kjøres fra jord til fjøs -
og gjødsel andre vegen 

Grovfôr-
kostnad

Transportavstand

Kraftfôr-
pris

Ønsker du hjelp til å 
finne denne på 

gården din?

Kr



Hvilke muligheter har vi?

• Skaffe oss jord som er nærmere

– Dyrke?   Kostnad 4 000 – 14 000 kr pr da     

– Kjøpe ?  88 % av utleierne svarer at de ikke vil selge 
jorda.

– Leie ?  Hva kan vi betale for leiejord til ulike 
produksjoner: Grønt – korn – grovfôr? 

– Jfr transportkostnad: Jord som ligger 5 km unna 
gården kan ha en ekstra kostnad på minimum 100 kr, 
kanskje  500 kr pr dekar

.



Hva kan du betale i jordleie? 

Kr

Transportavstand

Lønnsomt å 
leie jord til 
fôrproduksjon

Kraftfôr er billigere!Jordleie



Regneverktøy: Grovfôrøkonomi

Beregningsprogram laga av NLR og Tine i fellesskap !!

Godt verktøy til å regne på:

• Mekaniseringslinjer ( gras, gjødsel) – hva lønner seg ved ulike 
kjøreavstander og ulike krav til kapasitet?

• Lønner det seg å leie jord?

• Lønner det seg å bygge gjødsellager?

• Klimabelastning av dieselforbruk



Krysskjøring



Har landbruket noen mulighet til å 
optimalisere tilgangen på leiejord?

• Arealformidling i organisert form?

• Arealbank?

• Markedsplass for utleie av jord?



Nytt forskningsprosjekt

Ruralis / Bygdeforsk: Prosjekt Landfrag

Er det mulig å finne måter å omstrukturere leiejorda?

Arbeidspakker i fire ulike områder i landet
• Beskrive arealstrukturen (jordstykker og brukere) og måle avstander 

ut fra kart og gårdsdata

• Beregne og vurdere økonomi og bærekraft

• Undersøke bøndenes og eiernes erfaringer og muligheter
• Prøve ut og evaluere intervensjonsprosesser i ulike, utvalgte 

jordbruksområder



Men – først kan / må vi………

• Utnytte avlingspotensialet på den jorda vi har !



Beregna avlingsnivå ,  Tine EK. 
Blått = Landet,  Rødt = Nord-Trøndelag



Resultat fra Grovfôr 2020
Avling FEm pr dekar

Region Snitt

Fjellbygdene 518

Trøndelag 522

Flatbygdene 534

Vestlandet 501



Noen råd:

1. Utnytt avlingspotensialet på den jorda du har som ligger 
nærmest gården! 

2. Vedlikehold jorda og praktiser god agronomi!

3. Vær ikke redd for å betale et par hundre kroner mer i 
jordleie for jord som har optimal beliggenhet dersom den 
er viktig for deg

4. Vurder om kraftfôr blir billigere enn grovfôr når 
transportavstanden overstiger 5 til 10 km 

5. Gjødseltransport over 15 km vil oftest koste mer enn 
verdien av gjødsla                                                                                                           



Driv du landbruk med diesel og dekk –

og kjøre all fortjenesta vekk

Eller leie du ut jorda te aill som vil –

men itj te nabo´n som e vrang og itj snill 

Kan vi i jordbruket håll på sånn lenger ?

No må vi tenk både klima og penger!



Takk for oppmerksomheten!


