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Bakgrunn for prosjektet

• Dårlig lønnsomhet etter utbygging i små 
og mellomstore besetninger

• Vanlige/ «moderne» løsninger er for kostbare 
for mindre besetninger

Trysil, Engerdal, Vang, Etnedal
Østre Slidre, Vestre Slidre 
Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner

Prosjektet skal finne lønnsomme løsninger 
for besetninger mindre enn 30 kyr 

1. Følge byggeprosesser og 
gi råd på pilotbruk => identifisere 
utfordringer og lære

2. Samle og systematisere kunnskap
3. Motivasjon og formidling
4. Leverandørutvikling



[Næss og Stokstad, 2011]

<30>

Byggekostnad løsdrift

«Moderne» m AMS og nybygg
> Ca 300 t = stordriftsfordel

Må velge andre løsninger for å skape 
lønnsomme løsninger også for små og 
mellomstore prosjekter:

>300 t = nybygg for alle + ny AMS

2-300 t = nybygg for mjølkekyr + brukt AMS

1-200 t = enkle tilbygg + mjølkestall

<100 t = enklere løsninger. 
Gjenbruk. Bruk tid...

42kyr

17 kyr

Byggekostnad som funksjon av areal                  

Ulike segmenter



1,8 mill (30 kr/kg):

Utegang

Fôringsliggebås

(Mindre) tilbygg

2-trinnsløsning

Ferdigfjøs

Nybygg

Kr/kg

Talle

Lav totalkostnad Høy totalkostnad



Kostnad 
mekanisering

Kr/l
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Kostnad bygg

Tydelig sammenheng mellom 
størrelse og enhetskostnad

Fra enhetskostnad til 
kostnadseffektivitet

Effektivitet =
𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑛𝑔

𝑅𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑠𝑏𝑟𝑢𝑘

10-12 mill i stedet for 5-6

Mest mulig fjøs for pengene

Jakten på lav 
enhetskostnad  

gir høy totalkostnad

Joker: mekaniseringsøkonomi!  Bygningskostnad er flatere og mer lineær

…og bygg ikke tilpasset 
ressursgrunnlaget

Vi har kompensert med økt volum, 
men samtidig vokser kostnadene

1

Levetid: 50 årLevetid: 10-20 år



Bondens endringsreise

Nå-situasjon
(forutsetning)

Ønsket 
Framtidssituasjon

(mål)
Båsfjøs

Løsdriftfjøs

Forprosjekt = beslutte om en skal bygge
Hovedprosjekt 
= anskaffelse

Ikke mulig å standardisere 
tekniske løsninger for alle

Ulike årsaker/ motivasjoner 
og utgangspunkt

.

Idèfase



Bondens reise til… Nordkapp

Mål: 
Nordkapp t/r

Ei uke
Raskt opp -

ei natt underveis?
Mest mulig tid i nord

Bil eller fly?
Privatjet?
Leiebil?
Hotell?

…

Har jeg råd?
Forbrukslån?

Reise? 
Ja eller nei?

Bestille 
- og dra på tur!

Visum og pass…?

Resultat: 
gode ferieminner fra 
turen Nordkapp t/r

Forprosjekt = beslutte om en skal … reise
Hovedprosjekt 
= anskaffelse



Bondens reise til… fjøs 2.0

.

Forprosjekt = beslutte om en skal … bygge
Hovedprosjekt 
= anskaffelse



Tidlig: definer en foreløpig kostnadsramme for prosjektet
• Virkelighetsorientering av prosjektet (færre luftslott)

• «Tæring etter næring»

Sett rammer for prosjektet

25 – 35 kr/ kvoteliter…
• 25 kr/l kan de fleste leve godt med

• 30 kr/l beste halvdel

• 35 kr/l de aller beste

• 40 kr/l spesielle forhold



10,3 mill/ 170 t = 61 kr/l

?

170 000 kg * 30 kr/kg = 5,1 mill

Fra tilvalg til bortvalg
=> 5 mill må bort!



Fra tilvalg 
til bortvalg

1. Hovedfunksjon
2. Areal
3. Kvalitet



Brukt vs nytt



Eksisterende bygg til 
sinku og ungdyr Nybygg til mjølkeku

Nytt til sinku og 
ungdyr

Skille på bygg og mekanisering:
1. Planløsningen på plass

2. Oppgradering av teknikk over tid:
manuell 
mekanisk

automatisk

Mjølkeku

2
0

2
2

2
0

3
4

Trinn 1: mjølkeku – enkel imek

Trinn 2: Sinku og ungdyr

Langsiktig strategisk 
planlegging (10-30+ år)

Jo mer marginalt prosjektet er,
jo bedre bør langtidsplanen være

«Stein på stein»



7,2 mill/ 270 t = 26,7 kr/l



Forprosjektet = beslutningsgrunnlaget for bygge ja/nei

Forretningsidé Ressurskartlegging

Økonomisk 
handlingsrom

Strategi Dyr & fôr

Øvrig 
mekanisering

Bygnings-
planlegging

Lønnsomhet

Finansiering

Bygge?
JA/ NEI

«Point of 
no return»

Pt: 58/60t

Ikke øke produksjons-
omfang vesentlig:
kjøpe statlig kvote
=> 65t?

Selge okser som 
avvendt kalv

eks. gjeld: ≈0

30*60 = 1,8
20% IBU=> 0,4
Tretilskudd=0

EK: 1,4 (kapital + 
egeninnsats)

1. Mjølkeku nå

2. Rekruttering innen
2034

Noenlunde sprek kårkall – nå

Fjøs 1938/ 1974 med 
Ok gjødselkjeller
(volum og tilstand)

Ledig areal i fôrsentral

Passe grovfôrareal til 60-65t
Spredeareal ok
Beite ved døra
Færrest mulig rekrutteringsdyr

OK på kort sikt

Leier inn bla pressing

Utnytt eksisterende bygg
Fôringsliggebås

IN IBU + rentestøtte
Lokal bank

«Gubben» 
=> privatforbruk

Driftsplan ca 5 mill inkl
eksterne inntekter

IN: 8% IR etter tilskudd



Idé & 
veivalg

Ressurs-
kartlegging

Lønnsomhet
Finansiering

Strategi

Dyr og fôr
Mekanisering

Bygnings-
planlegging Byggesøknad

Tilbuds-
innhenting

Bygge

Drifte

«Point of 
no return»

Økonomisk
handlingsrom

Planlegge ByggeForutsetningene

Veien videre?

Bort-valg nå
Neste trinn

Innlandsfjøsmetoden

Forprosjekt HovedprosjektForprosjekt = beslutte om en skal bygge

Hovedprosjekt 
= anskaffelse

www.innlandsfjoset.com

http://www.innlandsfjoset.com/

