
 

 

 

 

UTBYGGING AV LØSDRIFTSFJØS PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE 
MELKEBRUK PÅ AGDER 

 

 
 
Påmelding  

- Påmelding innen 01.02.2019 til en av fagdagene i Grimstad 06.02 eller Kvåstunet 07.02 
- Påmelding innen 18.02.2019 for å melde din interesse for å bli pilotbruk i prosjekt. 

 
Påmelding til Jonny Fjukstad på mail jonny.fjukstad@tine.no eller ved å levere utfylt slipp 
nedenfor til en Tine Rådgiver.  Spørsmål kan rettes til Jonny Fjukstad på tlf. 9077 9540, eventuelt 
Torfinn Nærland tlf. 9962 8327, torfinn.narland@tine.no .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påmelding til «Utbygging av løsdriftsfjøs på små og mellomstore melkebruk på Agder 
2019-2020» 
 
Jeg søker om å bli pilotbruk i prosjektet    ________ 

Jeg ønsker mer informasjon om prosjektet, vennligst kontakt meg ____________ 

Jeg ønsker å delta på fagdag på:    Grimstad Vertshus 06.02.2019 _______           Kvåstunet 07.02.2019________ 
 

Produsentnr.  _____________________       Navn: __________________________________________________ 

Pilotbruk søkes 

Driver du melkeproduksjon i båsfjøs, og 
vurderer å bygge til løsdrift?  

Vi søker ca 15 melkebruk med båsfjøs på 
Agder som ønsker å legge om til løsdrift, 
enten det er å bygge om/på båsfjøset, 
eller å bygge nytt fjøs. 

Disse brukene vil få tilbud om rådgivning 
til byggplanlegging og økonomi til 
redusert pris. 

Hovedmålgruppen er bruk med 15-30 
melkekyr enten før eller etter utbygging, 
men andre kan også være aktuelle.  

Økonomi i nybygg til 20 melkekyr? 

Enkelte tenker at det er umulig å få 
tilfredsstillende økonomi i nybygg til en 
mellomstor buskap.  

I forhold til for noen få år siden har det 
skjedd flere ting som nå gjør en slik 
satsing mer aktuell. 

Det er også avgjørende hva man har til   
krav til privatforbruk, krav til bunnlinje 
fra selve drifta, og hva familien ellers 
har av inntekter i forhold gjelda på 
gården.  

 



 
Hva innebærer deltakelse i prosjektet?  
Melkebrukene som blir i med i prosjektet får 
rådgivning fra Tine Rådgivning til å: 
 avklare ønsker og behov for fjøsutbyggingen 
 planlegge og få tegnet fjøset  
 få utarbeidet en driftsplan som viser økonomisk 

handlingsrom etter utbygging 
 søke Innovasjon Norge om delfinansiering til 

utbygging 
Det vil først og fremst være økonomirådgiver Jonny 
Fjukstad og bygningsrådgiver Torfinn Nærland som 
vil stå for rådgivingsarbeidet i prosjektet. 
 
Fylkesmannen støtter prosjektet 
Du vil få dekket ca halvparten av kostnaden til 
rådgivningen, oppad begrenset til totalt ca 50 
rådgivningstimer. Maks støtte blir ca kr 19.000. 
Pilotbrukene ønskes fordelt over hele Agder. 
 
Mer aktuelt enn tidligere med nybygg til en 
gjennomsnittlig stor buskap 
 Byggekostnad/løsning – fokus på billige 

løsninger 
 Innovasjon Norge: mulighet for høyere støtte 
 Stor rift om melkekvote og jord, høye priser ikke 

så lønnsomt som tidligere å bli stor). 
 Mer fokus på mellomstore bruk; ekstratilskudd. 

Gjør at flere føler seg tryggere på at denne driftsformen fortsatt vil bli støttet i framtida 
 
Momenter som kan gi drahjelp ved nybygg 
 Nybygg gir mindre skatt (dersom betaler skatt) 
 Litt kvoteøkning/øke avdrått gir bedre økonomi 
 Beholde ungdyr i dagens fjøs, og bygge bare nytt kufjøs? 
 Muligheter for å øke avdragstid på eksisterende lån på gården?  
 Øke andre inntekter pga. økt fleksibilitet ved investering i (brukt) robot? 
 Har gjødsellager fra før? 
 
 

Fagdag om fjøsbygging 
Du som ønsker eller vurderer å bli 
prosjektbruk er velkommen til en 
uforpliktende fagdag om fjøsbygging, enten 
06.02.2019 på Grimstad Vertshus eller 
07.02.2019 på Kvåstunet. Begge dager kl. 
10 – 15 inkludert lunsj. 
 
Tema vil være likt begge steder: 
 Hva kan vi lære fra andre bønder sin 

prosess med å planlegge, bygge og ta i 
bruk nytt fjøs? 

 Fjøsbygging med fokus på: 
- bygningsløsninger og -kostnader 
- nybygg/ombygg/påbygg 
- fleksibilitet og utvidelse 

 Økonomi ved nybygg  
- inntjening i produksjonen 
- ressursgrunnlag jord og kvote 
- kostnader i utvidelsesprosessen 
- finansiering og lånevilkår ved bygging  

 
Foredragsholdere Jonny Fjukstad og 
Torfinn Nærland.  
Gratis deltakelse 

Kort om ditt bruk og dine planer slik du ser for deg 

 Nå Fremtidig fjøs  Byggeår dagens fjøs  
Kyr, antall    Hva slags fjøs ønsker du å bygge: 
Kvote, liter    Nytt frittstående fjøs  
Kviger, antall    Bygge på/om 

eksisterende fjøs 
 

Okser, ant.slakt    
    Isolert  
Annet du ønsker å opplyse om:  Uisolert  

 
 


