
Status i Norge

Knut Berg

Status i Norge

Knut Berg

STATUSRAPPORT FRA NORGE

Nordisk Byggtreff 2019 

Per Olav Skjølberg og Ken Morten Brørs

11. September 2019



Norsk landbruksrådgiving
    Ca 270 personer
Prosjektering av landbruksbygg
   - 10 regioner
   - 22 personer 
   - 1 koordinator
   - 1 mediakonsulent

Rådgiving og prosjektering
av landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving

Byggrådgiving

22 stk. byggrådgivere

ansatt i 10 stk. enheter

en fagkoordinator



Prosess – investering i driftsbygning

3

Skisse-
Forprosjekt

Strategiarbeid og driftsplan

Finansiering

Byggesøknad/Forhåndskonferanse

Hovedprosjekt

• Valg av entrepriseform

• Utarbeidelse av konkurransegrunnlag

Kontrahering

• Avklarings- og kontraktsmøter med entreprenørene

• Utarbeide avtaleforslag i henhold til NS med tilhørende 
kontraktsvilkår

Byggefase

• Framdrift

• Økonomi

• Overtakelse og reklamasjon

Byggestart



Utviklingstrender
Generelt

• Den Norske regjering og det norsk landbruk 
har inngått klimaavtale

• Fokus på klimavennlige driftsbygninger og 
overgang til fornybar energi

• Strengere lov- og forskriftskrav til 
landbruksbygg – harmonisering mot andre 
sektorer

• Restriksjoner mot nedbygging av arealer til 
produksjon



Landbrukseiendommer med egen 

landbruksdrift



Antall jordbruksbedrifter med 

investeringer i driftsbygninger



Totale investeringer i 

driftsbygninger



Investeringer pr. jordbruksbedrift



Mjølkekyr pr. jordbruksbedrift



Kjøttproduksjon storfe

• Høyt nivå på investeringer de siste årene
• Vi nærmer oss markedsdekning.  Konsum 

av rødt kjøtt er forbundet med «Klima-
skam» 

• Landskapet gror til med kratt og skog 
grunnet manglende beiting (gressing)

• Svak produksjonsøkonomi gjør ofte 
investeringer i bygg utfordrende



KJØTTPRODUKSJON PÅ STORFE

- Driftsopplegg

Ammeku – spesilaisert – salg av kalv

Ammeku – tradisjonell – full framforing av kalv

Innkjøpt kalv for framforing til slakt 



Ammekyr pr. jordbruksbedrift





Sau (får)
• Overproduksjon i markeder demper interessen
• Datastyrte fôrautomater for kraftfôr
• Store binger (80 sau i hver gruppe)
• Bløt gjødsel. Sauene går på rister over 

gjødsel-lageret. Vanninnblanding.
- Mange områder har svært lite halm eller 

annet strø egnet til talle (dypstrøelse)



Vinterfora sauer (får) pr. 

jordbruksbedrift



STORBINGER MED KRAFTFORAUTOMATER



Svin og fjørfe
Konsesjonsgrensene– det bygges oftest til 
maksimale dyretall (Politisk bestemte 
produksjonsbegrensninger)
- Purker (søer) 105 stk. på gården (53 i komb. prod.)
- Slaktesvin 2.100 stk. pr. år
- Kyllinger 240.000 stk. pr. år
- Verpehøns 7.500 stk. på gården

Liten aktivitet – forbruket av kylling er 
økende



Avlspurker pr. jordbruksbedrift



Næringsinntekt 

mjølkeproduksjon storfe



Næringsinntekt kjøttproduksjon 

storfe



Næringsinntekt mjølk- og 

kjøttproduksjon storfe i 

kombinasjon



Næringsinntekt sau (får)



Næringsinntekt korn- og 

oljevekster



Takk for oppmerksomheten

www.nlr.no

www.tine.no


