
Norges miljø- og biovitenskapelige universitetKonsekvenser av fortsatt  økning i mjølkeytelsen per ku 1

Konsekvenser av fortsatt økning i 

mjølkeytelsen/ku på: 

- Produksjonsvolum av mjølk og kjøtt 

og bruk av fôrressurser

Litteraturhuset, 19 mars 2015

Laila Aass, Bente A. Åby og Odd Magne Harstad

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

NMBU



Økning i mjølkeytelse per ku
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7599 kg/ku



Økning i mjølkeytelse per ku
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7599 kg/ku+ 2 % per år



Reduksjon i antall mjølkekyr

- og konstant mjølkeleveranse (1500 mill. liter)
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 72 000 



Scenarier: A-2% tilsvarer dagens situasjon
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 Meld. St. 9 (2011-2012):   Den landbaserte matproduksjonen økes i takt  

med  befolkningsveksten (+ 20 % mot 2030)

Forutsetninger:

 Befolkningen øker = 5.9 mill. i 2030 (SSB)

 Kjøttforbruk konstant: 18.6 kg slakt/innbygger  110 000 tonn i 2030

 Mjølkeforbruk redusert (1500 mill.l) eller konstant: 300 liter/innbygger (1770 mill.l)



Utvikling i norsk storfekjøttproduksjon 2000-2012:
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Norsk 1999:  

95 300 tonn
Forbruk: 95 500 tonn

Norskandel: 77 800 tonn



Utvikling mot 2030 med nåværende økning i 

ammekutall (+ 2000 kyr/år) og + 2 % mjølkeytelse:

.
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 69 000 tonn

Forbruk/pers. 

norsk kjøtt 2030:

 37 %

?



Økt storfekjøttproduksjon i takt med befolkningsøkningen 

(Scenario A - 2 %; 1500 mill.l. mjølk, 110´ tonn kjøtt) 

 Økning i mjølkeytelse 2 %  10 700 kg/ku i 2030
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+ 175 000

ammekyr  

164 500

mjølkekyr

?



Økt storfekjøttproduksjon i takt med befolkningsøkningen 

(Scenario A - 0 %; 1500 mill.l. mjølk, 110´ tonn kjøtt) 

Økning i mjølkeytelse 0 %  7 700 kg/ku i 2030
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227 000

mjølkekyr

+ 120 000

ammekyr  ?



Scenario B: økt produksjon av mjølk + kjøtt
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 Meld. St. 9 (2011-2012):   Den landbaserte matproduksjonen økes i takt  

med  befolkningsveksten (+ 20 % mot 2030)

Forutsetninger:

 Befolkningen øker = 5.9 mill. i 2030 (SSB)

 Kjøttforbruk konstant: 18.6 kg slakt/innbygger  110 000 tonn i 2030

 Mjølkeforbruk redusert (1500 mill.l) eller konstant: 300 liter/innbygger (1770 mill.l)



Produksjonsvolum av kjøtt fra mjølkekyr i 2030 i angitte scenarier 

Scenario A: (1500 mill.l. mjølk, 110´ tonn kjøtt) 

Scenario B: (1770 mill.l. mjølk, 110´ tonn kjøtt) 
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Ammekubehovet fram mot 2030 i Scenario A og B 

for å oppnå et kjøttproduksjonsvolum på 110´ tonn: 
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Optimalisering av kjøttproduksjonen: 

Klare forskjeller mellom beste 1/3 og dårligste 1/3 av besetningene

(Ekspertgruppe storfekjøtt, 2013)

Avlsarbeid og management:

Mjølkekyr og ammekyr:    + 30 kg slakt/ku ( +10-15 %)  mot 2030
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Konsekvenser av fortsatt økning i 

mjølkeytelsen/ku på:

Fôrressurser
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Økt mjølkeytelse – effekt på produksjon av mjølk og 

kjøtt i forhold til bruk av fôrressurser
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I forhold til dagens utvikling (A-2%):

 Scenario B-1%:  + 270 mill. liter melk

+16 100 tonn storfekjøtt 

MJØLKEKUPOPULASJONEN PRODUKSJON RESSURSBEHOV

Mjølk Slakt Kraftfôr Råprotein Fulldyrka eng

År Ant. kyr Kg EKM/ku Mill. liter Tonn Tonn Tonn Mill. daa.

Basisår 2012 2012 233 000 7500 1500 59 000 715 000 120 200 3,49

Scenario:

A-2% 2030 164 000 10 670 1500 41 400 930 000 163 000 2,41

B-1% 2030 224 000 9 000 1770 57 500 970 000 167 000 3,38

B-0% 2030 270 000 7700 1770 67 500 847 000 143 700 4,00

Grovfôrressurser:  + 1 mill. daa

MJØLKEKYR



Økt mjølkeytelse – effekt på produksjon av mjølk og 

kjøtt i forhold til bruk av fôrressurser
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I forhold til dagens utvikling (A-2%):

 Scenario B-1%:  + 270 mill. liter melk

+16 100 tonn storfekjøtt 

 Scenario B-0%:  + 270 mill. liter melk

+ 26 100 tonn storfekjøtt 

MJØLKEKUPOPULASJONEN PRODUKSJON RESSURSBEHOV

Mjølk Slakt Kraftfôr Råprotein Fulldyrka eng

År Ant. kyr Kg EKM/ku Mill. liter Tonn Tonn Tonn Mill. daa.

Basisår 2012 2012 233 000 7500 1500 59 000 715 000 120 200 3,49

Scenario:

A-2% 2030 164 000 10 670 1500 41 400 930 000 163 000 2,41

B-1% 2030 224 000 9 000 1770 57 500 970 000 167 000 3,38

B-0% 2030 270 000 7700 1770 67 500 847 000 143 700 4,00

Grovfôrressurser:  + 1 mill. daa

Kraftfôrforbruk:      – 83 000 tonn

Proteinforbruk:     – 19 300 tonn

Grovfôrressurser:  + 1.6 mill. daa

MJØLKEKYR



Scenario C – fokus på sjølforsyningsgrad av fôr
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 Meld. St. 9 (2011-2012):   Den landbaserte matproduksjonen økes i takt  

med  befolkningsveksten (+ 20 % mot 2030)

Forutsetninger:

 Befolkningen øker = 5.9 mill. i 2030 (SSB)

 Kjøttforbruk konstant: 18.6 kg slakt/innbygger  110 000 tonn i 2030

 Mjølkeforbruk redusert (1500 mill.l) eller konstant: 300 liter/innbygger (1770 mill.l)

Kraftfôret bestemmer



Scenario C: Kraftfôr min. 85 % norske råvarer (norske arealer)

Grovfôr min. 60 % av fôret
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 Kraftfôret bestemmer hvilket ytelsesnivå vi kan ha

 Utgangspunkt i to kommersielle kraftfôrblandinger (Stenseth, FK Agri, 2014)

 TYPE 1: 16 % protein, ytelser → 7000 kg    (Soya:  7 %)  

 TYPE 2: 17 % protein, ytelser → 8500 kg    (Soya: 11 %)

 Utviklet 4 nye “kopier“:  C1  16 % protein

C2  16 % protein m/ 5 % fiskemel

C3  17 % protein

C4  17 % protein m/ 5 % fiskemel

Soya erstattet med:

 Raps

 Erter

 Åkerbønne



Scenario C: Kraftfôr min. 85 % norske råvarer (norske arealer)

Grovfôr min. 60 % av fôret
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 Soya andelen på 7 % kan erstattes av “norske“ proteinvekster i “NYE TYPE 1“ 

 -men ikke i TYPE 2 kraftfôret (11  9 %)

 Betydelig soya reduksjon med bruk av fiskemel (5 %) i TYPE 2 

 Fiskemel er en svært interessant norsk proteinressurs som alternativ til soya

 IKKE AREALKREVENDE

KRAFTFÔRTYPE Handelsvare ”NY” Norsk ”NY” Norsk Handelsvare ”NY” Norsk ”NY” Norsk 

Innhold (%): TYPE 1  C1-16 % C2-16 % 

m/fisk 

TYPE 2 C3-17 % C4-17 % 

m/fisk 

Protein norsk 53 82 88 41 68 87 

Norsk råvare totalt 72 85 83 55 68 68 

Norsk korn 68 63 65 53 40 48 

Oljefrø/kaker X X X X X X 

Erter   X  X  

Åkerbønne  X X  X X 

Fiskemel LT   5   5 

SOYA 7 1,5 1,5 11 9 1,5 
 



Økt mjølkeytelse – effekt på produksjon av mjølk og kjøtt i forhold

til bruk av fôrressurser:     Scenario C                                                                           

Norges miljø- og biovitenskapelige universitetKonsekvenser av fortsatt økning i mjølkeytelsen per ku 20

 Kravene til fôr i Scenario C:

Kraftfôr min. 85 % norske råvarer (norske arealer)

Grovfôr min. 60 % av fôret

 redusert mjølkeytelse:   6500 kg/ku

2030:

I forhold til dagens utvikling (A-2%): + 160 000 mjølkekyr

ammeku på dagens nivå

Produksjon mjølkeku: + 270 mill.l. mjølk

+ 40 000 tonn storfekjøtt

Ressursbruk mjølkeku:   130 000 tonn kraftfôr

 32 000 tonn protein

+ 2 mill. daa grovfôr
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Arealressurser
Sau/geit, svin og 

fjørfe forutsatt

konstant  2030



Arealkrav til dyrket grovfôr – kun storfe:

Forutsetning avling: 490 kg TS/daa

Utmarksbeite ammeku ikke medregnet
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Samlet arealkrav dyrket grovfôr drøvtyggere + hest:
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 Forutsetninger 2012  2030 :    konstant  sau/geit produksjon

konstant ant. hester ( 400 000 daa)



Arealkrav korn alle husdyr (ekskl. hest):

 2012: Kornareal 2,927 mill. daa 

Importert til kraftfôr:  222 000 tonn korn 

• Matkornforbruk 2012 ca. 330 000 tonn  770 000 daa. 
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Sau/geit, svin og 

fjørfe forutsatt

konstant  2030



Scenario C: Arealkrav proteinvekster til storfe(kun)

 Tilgjengelig m/optimalt vekstskifte: 0,664 mill. daa 

(Rapport: Økt matproduksjon på norske arealer, 2014) 
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0,676

TYPE 1 kraftfôret til storfe

beslaglegger hele arealet egnet

til “norske“ proteinvekster.



Soyaimporten i 2030 i angitte scenarier:

Forutsetning: Uendret kraftfôrforbruk til alle andre husdyr  2030
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Oppsummering:

Mjølkeproduksjonen i 2030, utvikling som nå (A-2%):

Mjølkekutall redusert 

Storfekjøttproduksjonen redusert 

Økt totalvolum kraftfôr 

Redusert grovfôrareal 

Økt soyaimport: 110 000 tonn (fra 65 000 t)

Storfekjøttproduksjon totalt stagnerer på 69 000 tonn (pga. lav økning i ammekutall)

Totaleffekt: Lavere produksjon og lavere sjølforsyningsgrad av fôr

Økt avhengighet av jordbruksarealer på andre kontinenter

Alternativt valg; B-0% (fryse ytelse/ku):

 Mer mjølk og kjøtt (+ 270 mill. liter melk; + 26 000 t kjøtt)

 Redusert kraftfôrforbruk, krever betydelig økt grovfôrareal

 Lavere soyaimport (80 000 t) men likevel økt i forhold til 2012 (+ 15 000 tonn)

Totaleffekt: Høyere produksjon og bedret sjølforsyningsgrad av fôr

Fortsatt stor avhengighet av jordbruksarealer på andre kontinenter



Økt sjølforsyningsgrad og matproduksjon:

Hva kan vi lære av prosjektet?

 Kornarealene er flaskehalsen i alle scenarier

- ser ikke ut for å gi rom for økt intensivering eller økt matproduksjon fra husdyr i takt med   

befolkningsøkningen med nåværende arealbruk og utvikling

- hva med arealer til matkorn?

 Stor mangel på proteinråvarer fra planter selv når alt tilgjengelig areal benyttes

- Egnede arealer sterkt begrenset (klima)   

- Kan kun benyttes i “lavintensive” kraftfôrblandinger som soya-erstatning alene

- Må ellers kombineres med andre proteinkilder av god kvalitet (fiskemel etc.)

- STORT behov for å utvikle alternative, ikke-arealkrevende, nasjonale proteinkilder

Mjølkeytelse og utnyttelse av grovfôrarealene henger nøye sammen

- Ytelsen må reguleres i forhold til naturgitte arealressurser dersom matproduksjonen skal

økes og samtidig øke sjølforsyningsgraden

Det kan produseres betydelige mengder mjølk og kjøtt på grovforressursene våre

Grovfôrarealene er en viktig nøkkel til økt landbasert matproduksjon fra husdyr

basert på nasjonale fôrressurser



 Resultatene viser betydningen av å ivareta alt vi har av

jordbruksarealer
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Takk for oppmerksomheten! 



Viktige forutsetninger: 

 Basisår 2012 (alle tilgjengelige databaser for produksjonen)

 NorFor og gjeldende fôrnormer

 Grovfôrkvalitet: 0,90 FEm/kg TS 

 Grovfôravlinger: 490 kg TS/daa

 Kornavlinger: Gj.snitt for 2003-2013 (bygg 363 kg, havre 367 kg, hvete 427 kg)

 Proteinvekster:     Div. kilder (oljefrø 175 kg, erter 500 kg, åkerbønne 250 kg) 

 Kraftfôr: Kommersielle blandinger

 Mjølkeku – foring: Kun fulldyrka eng og tilsvarende beite (10 %)

 Ammeku - fôring:  Kraftfôr 10 %, eng 65 %, beite 25 %
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Utviklingen i arealbruk og endringer i kutall i Norge 2001-2012 (SSB)
ENG1=«Eng til slått/beite» ENG2=«Fulldyrka eng»
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Utviklingen i arealbruk og endringer i ant. kyr og vinterfôra sau i Norge 

2001-2012 (SSB)
ENG1=«Eng til slått/beite» ENG2=«Fulldyrka eng»
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