Økonomi og kostnader ved transport langs vei
Torbjørn Haukås Nettseminar Matjorda – verdt å ta vare på 10. mars 2020

Foto: Eivind Solbakken (NIBIO)- Utsikt fra Knudaheio på Jæren i
Rogaland

Kjøremønster

Foto: Morten Günther (NIBIO)

Norske forhold påvirker kjøremønster

Nieuwerburg i Nederland

Foto: Annette Tjomsland (t.v.) og Finn Arne Haugen (t.h.)

Lyngen i Troms og Finnmark

Naboer møtest
langs veien
• Det foregår mye
krysskjøring av ulike
årsaker
• Slektskap, personlige
preferanser, historisk
drift kan være årsaker

Kjøreaktiviteter
varierer med
driftsform
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pløye
Harve
Så/plante
Tromle
Sprøyte (ugress, sopp, innsekt)
Kalke
Kunstgjødsel
Husdyrgjødsel
Skurtresking
Høste

Foto: Svein Skøien (øverst t.v.), Steffen Adler (øverst, t. h.), Ragnar
Vaaga Pedersen (nederst, t. v.) og Erling Fløistad (nederst, t. h.)

Skurtresker på kornåker

Økologiske kyr på beite

Norsk pelssau på beite

Grønnsakåker (bl.a. gulrot og kål) ved Horten i
Vestfold og Telemark (Vestfold før 1.1.2020)

Vårt fokus har vært på
grovfôrbaserte næringer

Foto: Gunnar Engan, fulldyrka åker og eng, fra Midtre Gauldal i
Trøndelag

Kostnader for kjøring langs veg

Foto: Geir Harald Strand (NIBIO)

Hva driver kostnadene for kjøring
langs veg?
• Innkjøpspris på maskin/utstyr, avskriving, vedlikehold,
rentekostnad, forsikring og avgift
• Kapasitet på utstyr:
– Effekt på traktor,
– Fyllingsgrad: Mengde transportert per tur

• Avstand til areal:
– Tid (og kjørehastighet)
– diesel, og
– arbeidskostnad

• Leiepris
-> Øker kostnader til gårdbrukeren
-> Avstand til leiearealet og leiepris bør være en del av
driftsplanleggingen.

Netto mekaniseringskostnad, i 1000-kr
Driftsgranskingene i jordbruket, N=304 (melkebruk)

Summen av kostnader til avskrivinger, vedlikehold, drivstoff, maskinleie og
rentekrav for utendørsmekanisering, og korrigert for inntekter på maskiner
fra leiekjøringstjenester.

Netto
mekaniseringskostnad
(nmk):
✓ 862 kr/daa i snitt
✓ 801 kr/daa, median
Daa=dekar
jordbruksareal i alt
per bruk

Nmk/daa for melkebruk i 2018, N=304
Kilde: Driftsgranskingene i jordbruket

To melkebruk
•
•
•
•
•
•
•

Begge ca 400 dekar
Mye beiteareal Bruk A
3 –dobbel produksjon B
Mer innsatt kapital B
Mer maskinleie B
Kjøreinntekt B
Mye mer kjøring B

Bruk
Årskyr
Levert mjølk
Kvote
Eng, beite og grønnfôrareal
- herav leid
- herav beite og overflatedyrka
Balanseverdi traktor og maskiner utendørs
Rentekrav 2 prosent av balanseverdi
Diesel
Traktor og maskin vedlikehold
Traktor og maskin avskriving
Maskinleie
Kjøreinntekt
Nettomaskinkostnader
Nettomaskinkostnader per dekar

Bruk A
20,4
130 600
143 747
391
286
250
285 733
5 715
28 072
43 554
22 867
100 208
256

Bruk B
55,1
408 400
413 700
403
105
2 167 201
43 344
116 115
142 613
219 399
443 970
48 363
917 078
2 274

Hvor mye koster det å kjøre per km og
per tonn i gjennomsnitt?
• Det varierer med:
– Maskinutstyr
– Kapasitet på utstyr og fyllingsgrad
– Avstand (tid, diesel og arbeidskostnad)

Foto: Karine Bogsti (NIBIO)

Kostnader per tonn og km
Dekk & diesel prosjektet 2016
Klepp
Transportkostnader fôr
Transportkostnader gjødsel
Samla kostnad for bygda
Samla kostnad middel per bruk

Km kjørt
Tal bruk
23 420
35
18 310
35
41 730
35
1 192
35

Omvikdalen
Transportkostnader fôr
Transportkostnader gjødsel
Samla kostnad for bygda
Samla kostnad middel per bruk

Foto: Lars Sandved Dalen, Nibio

Km kjørt
Tal bruk
7 080
15
13 960
15
21 040
15
1 403
15

Kostnad per
Kostnad
km og tonn Sum kostnad
per km
535 100
3,57
22,85
545 100
2,48
29,77
1 080 200
3,09
25,89
30 860
3,09
25,88

Kostnad per
Kostnad
km og tonn Sum kostnad
per km
153 000
3,38
21,61
346 800
3,55
24,84
499 800
3,49
23,75
33 320
3,49
23,75

Kjørekostnad og leiejord
Eksempel 1: 3 teiger, 50+60+50
dekar, alle med avstand 2 km i
snitt, leiepris 1 teig 50 daa kr 400
per dekar, resten eget areal
Kostnad i kroner

Aktivitet

Kr per km
Kr per tonn og km
Kr per år, totalt
Kr per km
Kr per tonn og km
Kr per år, totalt
Transport på veg per år
Leiekostnad
Transport og leiekostnad

Grovfôr
Grovfôr
Grovfôr
Gjødsel
Gjødsel
Gjødsel
Totalkostnad
Leiejord
Sum

Kroner
26,79
2,69
4 179
27,1
2,26
6 287
10 466
20 000
30 466

Eksempel 2: Same som 1, men
dekar leiejord er 14 km unna, men
den er gratis
Kostnad i kroner

Aktivitet

Kr per km
Kr per tonn og km
Kr per år, totalt
Kr per km
Kr per tonn og km
Kr per år, totalt
Transport på veg per år
Leiekostnad
Transport og leiekostnad

Grovfôr
Grovfôr
Grovfôr
Gjødsel
Gjødsel
Gjødsel
Totalkostnad
Leiejord
Sum

Kroner
26,11
3,01
14 099
27,1
2,26
18 862
32 961
0
32 961

I dette eksempelet vil det lønne seg å betale for nærliggende jord (2 km)
framfor å kjøre langt til gratisareal (14 km)

Foto: Oskar Puschmann

Agronomi og transportbehov
• Større driftsenheter og mer leieareal krever ofte
lengre transport
• Ekstensiv drift krever mer areal for samme fôrmengde
• Arealtilskudd stimulerer til bruk av mer areal og mer
ekstensiv drift
• Økt avlingsnivå på egne arealer
• Mye areal med lang avstand kan medføre skjevdeling
av husdyrgjødsel

Foto: Geir Harald Strand, Nibio

Transport langs
veg kan også
medføre trafikkfare

• Tunge kjøretøy
• Saktegående
• Irritasjon
• Forbikjøring
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Klimaeffekt og sparte kjørekostnader
ved optimalisering av kjøring

Beregninger: Klaus Mittenzwei, NIBIO

Landfrag-prosjektet:
2 kommuner analysert
før og etter
optimalisering
Åsnes/Våler:
Transportkostnad
redusert med 55-60
prosent,
klimagassutslipp
halvert

Klimaeffekt og sparte kjørekostnader på landsbasis for korn og
grovfôr basert på resultat fra 2 kommuner
Transportkostnad mer enn halvert for grovfôr, nesten halvert for korn
Klimautslipp mer enn halvert både for korn og grovfôr

Oppsummering
•
•
•
•
•
•
•

Større bruk med mye leieareal langt fra driftssenter genererer mye kjøring langs veg
Tilfeldigheter avgjør plassering av nytt leieareal, ofte krysskjøring mellom bønder
Stor variasjon i kjørekostnader mellom bruk av same størrelse
Det er relativt billig å kjøre, likevel store kostnader for mange
Potensiale til å spare store kostnader ved å omfordele areal mellom bruk
Det vil også være et viktig bidrag i klimaregnskapet å få ned kjørebehovet langs veg
Rammevilkår kan påvirke behovet for kjøring

Torbjørn Haukås
torbjørn.haukas@nibio.no
Prøv NIBIOs verktøy for beregning av kjørekostnader på
https://driftsgranskingane.nibio.no/transportkalkyle/
Verktøyet er utarbeida i lag med Signe Kårstad, NIBIO og tilrettelagt
for nett av Narve Brattenborg, NIBIO.
Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker nærmere informasjon, eller
dersom dere har tilbakemeldinger, innspill eller spørsmål til
verktøyet.
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