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Kommentarer til Statistikk for Melkeproduksjon i fjellregionen.
Viser til vedlagte statistikker, som er inndelt i to grupper, med tallgrunnlag for perioden 2013 til 2016.
Den ene gruppen med 300.000 liter melkeproduksjon pr år. Den andre gruppen med 100.000 liter i
melkeproduksjon pr år.
Det er 10 melkeproduksjonsbruk i hver gruppe.
Grunnlaget for tallmaterialet er hentet fra skatteregnskap. De største skattemessige påvirkninger er
korrigert, slik at tallmaterialet gir ett mer korrekt bilde av kostnader og inntekter og med det ett mer
korrekt bilde av «virkelig» driftsresultater.
Beskrivelse av de enkelte poster.
Inntekter
• Salgsinntekter inklusive distriktstilskudd, inneholder melk, storfekjøtt og livdyr inntekter. Videre
er distriktstilskudd for melk og storfekjøtt inkludert i posten.
• Offentlige tilskudd, inneholder areal, produksjon, driftstilskudd, avløserrefusjon, innmark og
utmarksbeitetilskudd.
• Andre inntekter, inneholder skadeserstatninger på buskap, maskiner og eiendom, videre
utleieinntekter av eiendom og driftsløsøre.
Utgifter
• Varer og tjenester, inneholder mange varegrupper, som såvarer, kunstgjødsel, kraftfor, andre
formidler, forbruksmateriell, kjøp av buskap. Videre lønnskostnader, dyrlege, inseminering
maskinleie mm.
• Vedlikehold maskiner, inneholder vedlikehold av traktor og maskiner.
• Vedlikehold bygg og eiendom, inneholder vedlikehold av driftsbygninger, gjerder, jord og veier.
• Leasing og andre leiekostnader, inneholder leasing av traktor og maskiner. Videre jordleie,
melkekvote leie mm.
• Andre kostnader, inneholder kostnader til elektrisitet, drivstoff, vann, håndverktøy, inventar,
kontingenter, telefon, internett, edb, regnskap, forsikringer mm.
• Avskrivninger maskiner og transportmidler, inneholder avskrivninger av traktor og redskaper.
• Avskrivninger bygg og anlegg, inneholder avskrivninger av driftsbygninger, anlegg og fast
teknisk utstyr.
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Driftsresultat jordbruk, inneholder foran beskrevne inntekter og kostnader.
Finans, inneholder alle renteinntekter og renteutgifter i næring.
Årsresultat, inneholder Driftsresultat jordbruk, med fradrag for finans (rente) kostnader.

Melkeproduksjonbruk 100.000 liter.
Statistikken viser resultat etter fradrag for finanskostnader (renter) i 2013, pålydende kr 360.215,-.
Økningen i perioden 2013 til 2016 er samlet kr 64.028,- som gir resultat i 2016 pålydende kr 424.243,Gjennomsnittsbruket leverer 98.000 liter melk og består av ca 1,8 årsverk. Det har ikke vært økning i
melkevolumet i 4 års perioden. Tallgrunnlaget viser videre at det er lave investeringer i driftsbygninger
og driftsløsøre. Dette gir seg utslag i lave avskrivninger (slitasje) i driftsbygninger og driftsløsøre.
Gjennomsnittsbruket har i tillegg lite gjeld og med det lave rentekostnader. Samlet er
kapitalkostnadene summert som avskrivninger og rentekostnader, i gjennomsnitt pr år kr 89.368,-.
Melkeproduksjonsbruk 300.000 liter.
Statistikken viser resultat etter fradrag for finanskostnader (renter) i 2013, pålydende kr 413.874,-.
Økningen i perioden 2013 til 2016 er samlet kr 242.562,- som gir resultat i 2016 pålydende kr
656.436,-.
Gjennomsnittsbruket leverer 293.000 liter melk og består av ca 2,4 årsverk. Det har vært økning i
melkevolumet med 23.000 liter i 4 års perioden. Tallgrunnlaget viser videre at det er gjennomført
store investeringer i driftsbygninger og driftsløsøre. Dette gir seg utslag i store avskrivninger (slitasje) i
driftsbygninger og driftsløsøre. Gjennomsnittsbruket har i tillegg høy gjeld og med det store
rentekostnader. Samlet er kapitalkostnadene summert som avskrivninger og rentekostnader, i
gjennomsnitt pr år kr 574.523,-.
Sammendrag.
Statistikktallene er også utarbeidet for å dokumentere resultatet og utviklingen pr årsverk i perioden.
Dette for bedre å sammenligne de to produksjons størrelser på 100.000 og 300.000 liter melk.
Tallene dokumenterer at 100.000 liter gården, starter i 2013 med årsverks inntekt kr 250.528,-. Denne
stiger og når sin topp i 2015, før den synker til år 2016 med årsverks inntekt kr 279.929,-. Økningen pr
årsverk fra 2013 til 2016 er kr 29.401,- over 4 år. Dette er godt under lønnsutviklingen i Norge i
perioden.
For 300.000 liter gården, viser tallene at 2013 året gir årsverksinntekt kr 245.285,-. I 2014 øker
årsverksinntekten noe, før den stiger mye til år 2015 og fortsatt øker til 2016. Årsverksinntekten i år
2016 er hele kr 363.382,- noe som er en økning i 4 årsperioden på hele kr 118.097,-.
300.000 liter gården passerer årsverksinntekten til 100.000 liters gården i 2014. I 2016 er forskjellen
blitt hele kr 83.453,- i favør av 300.000 liter gården i årsverksinntekt.
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