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1 Innledning 
 
Formålet med dette forprosjektet er å kartlegge hvilke muligheter som finnes for å tydeliggjø-
re jordbruket i Norge som verdiskaper, og å komme med forslag til hvordan dette kan gjøres.  
 
Dette notatet er emnemessig delt inn i 3 deler; første del inneholder en oversikt over hvordan 
goder som ikke kan verdsettes i et marked kan bli hensyntatt i lønnsomhetsbetraktninger. Del 
to, som utgjør hovedvekten av notatet, gir eksempler på hvordan data kan sammenstilles for å 
belyse problemstillingen i prosjektet. Den tredje delen består av forslag om hvordan prosjek-
tet kan videreføres.  
 
Nasjonalregnskapstatistikk som publiseres av Statistisk Sentralbyrå, er en viktig kilde for de 
analysene som presenteres i dette forprosjektet. I rapporten blir det benyttet tall for år 2000, 
da dette var det siste regnskapsåret det forelå endelige tall for ved utarbeidelse av notatet.  
 
For å illustrere den økonomiske sammenhengen mellom jordbruk og øvrig næringsvirksomhet 
gjøres det bruk av kryssløpstabeller fra Nasjonalregnskapet. Kryssløpstabeller kan si noe om 
det økonomiske samspillet mellom ulike næringer i Norge, og tabellene danner grunnlag for 
beregning av multiplikatoreffekter. En multiplikatoreffekt sier noe om hvilke økonomiske 
ringvirkninger som skapes hos en nærings underleverandører ved å øke næringens sluttleve-
ranser med et gitt beløp. Er tallverdien til multiplikatoreffekten stor, betyr det stor økonomisk 
ringvirkning og visa versa. Dette vil bli ytterlige presisert og kommentert senere i notatet. 
 
Det blir publisert mye data på området jordbruk. Foruten nasjonalregnskapsstatistikk, publise-
rer Statistisk sentralbyrå Jordbruksstatistikk, og foretar Jordbrukstellinger med jevne mellom-
rom. I tillegg publiserer Budsjettnemnda for Jordbruket årlig blant annet Totalkalkylen for 
jordbruket, Referansebruksberegninger og Resultatkontroll for gjennomføring av landbruks-
politikken. Dette betyr at det fra samfunnets side allerede nedlegges betydelige ressurser på å 
vedlikeholde et tallmateriale som dokumenterer jordbruket og dets betydning. Et av notatets 
forslag til videreføring av prosjektet, er å utnytte eksisterende data på nye måter. Utfordringen 
ligger i å finne analyser og presentasjonsformer som synliggjør jordbruket som verdiskaper, 
og som samtidig har gjennomslagskraft i de miljøer som tar beslutninger på næringens vegne. 
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2 Begreper, definisjoner og politiske målsetninger 
Formålet med dette kapittelet er å definere de begreper som er viktige i forbindelse med verdi 
og verdiskapning, samt å problematisere et utvidet verdibegrep. Det er politisk akseptert at 
jordbruket, i tillegg til å bedrive jordbruksproduksjon, ivaretar oppgaver som i dag ikke verd-
settes i markeder. Siste del av kapittelet gir derfor en presentasjon av de politiske mål for slik 
produksjon i norsk jordbruk og landbruk.  
 

2.1 Verdi og verdiskapning 
I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det slik at alt man har betalingsvillighet for, har verdi. 
Betalingsvillighet betyr å være villig til å oppgi noe for å motta mer av noe annet. Dette kan 
måles mer eller mindre presist. Hva som er verdiskapning i en næring kan deles inn i tre; ver-
diskapning gjennom  
 a) produksjon av tradisjonelle varer og tjenester (private goder) 
 b) produksjon av kollektive goder 
 c) å nå fordelingspolitisk mål.  
 
Man måler gjerne verdien av tradisjonelle goder ved hjelp av priser. Dette er mulig fordi pri-
sene antas å reflektere betalingsvilligheten for godene. Verdien av kollektive goder og forde-
lingspolitiske mål, er derimot vanskeligere å måle fordi det ikke eksisterer et marked for dis-
se. 
 
Det mest sentrale mål for aggregert verdiskapning er bruttonasjonalproduktet (BNP). Styrken 
til BNP som mål er at den følger internasjonal standarder for hvordan verdiskapning i et land 
skal måles. Dette muliggjør sammenlikninger mellom land og over tid.  
 
Mye av kritikken mot BNP som mål skyldes at man ofte setter likhetstegn mellom BNP og 
velferd, eller BNP og fordeling. BNP kan sies å være et upresist mål på velferd og fordeling, 
nettopp fordi det er et aggregert mål. BNP er imidlertid et resultat av et regnskap som på et 
mer dissaggregert nivå egner seg til analyser av hvordan ressurser i økonomien utnyttes. I 
tillegg hevdes det at BNP kun måler det som er direkte målbart. Det er delvis rett, selv om det 
i BNP inngår størrelser som er basert på indirekte målemetoder. 
 

2.2 Eksternaliteter i konsumet og kollektive goder  
Dersom en persons konsum av et gode gir positive (eller negative) ringvirkninger for en an-
nen person, kalles det eksternaliteter i konsumet. En person vil generelt ikke ta hensyn til dis-
se ringvirkningene når hun bestemmer seg for om og hvor mye hun skal konsumere. 
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Dersom det er slik at en persons produksjon og/eller konsum resulterer i at godet blir fritt til-
gjengelig for alle, uten kostnader, kalles det et rent kollektivt gode. Problemet er da at ingen 
vil betale, fordi man derigjennom også betaler for alle andres konsum, og man har en situa-
sjon hvor alle ønsker å være gratispassasjerer. Man kunne tenke seg at en person var villig til 
å betale en annen for å konsumere et gode (for eksempel en vaksine) slik at sannsynligheten 
for at hun selv ble smittet av en alvorlig sykdom ble redusert. Det vil imidlertid bli umulig å 
lete opp og inngå avtaler med alle som trengte å ta vaksinen, og i tillegg umulig for en person 
å kontrollere at de faktisk vaksinerte seg. Dette kalles transaksjonskostnader, og disse forhind-
rer at markedet skaffer tilveie tilstrekkelige kvanta av kollektive goder eller goder med positi-
ve eksternaliteter. Dette er et mye brukt argument for offentlig styring og inngripen i ulike 
markeder.  
 
Det er ofte vanskelig å anslå omfanget av slike eksternaliteter, og det foreligger lite empirisk 
forskning som kan begrunne offentlig politikk. Det blir derfor et politisk verdivalg hvor mye 
ressurser et samfunn bruker til å framskaffe ulike kollektive goder. Et lands myndigheter kan 
påby bruk av visse goder som har positive eksternaliteter, for eksempel vaksiner og grunnsko-
le. Videre kan myndighetene ved hjelp av skatter gjøre det dyrere å forbruke goder som har 
negative eksternaliteter, for eksempel konsum som forurenser.  
 

2.3 Betalingsvillighet i praksis 
Det er blitt utført en rekke undersøkelser om hvilken betalingsvillighet individer har for ulike 
kollektive goder, eksempelvis miljøgoder. Det er vanlig å dele inn motiver for betalingsvillig-
het ut fra 

• Bruksverdi; betalingsvillighet for egen bruk av godet 
• Opsjonsverdi; betalingsvillighet for å ha muligheten til å bruke godet ved en senere 

anledning 
• Eksistensverdi; betalingsvillighet for å vite at godet finnes, selv om en selv ikke plan-

legger å bruke det.  
 
Man kan se på bruksverdien og delvis opsjonsverdien som private preferanser for godet, mens 
eksistensverdi representerer en politisk preferanse. Metodene som benyttes kan grovt deles 
inn i to; direktemetoder, som er basert på intervju, hvor man spør direkte om deres betalings-
villighet, og indirekte metoder, hvor man forsøker å avlede betalingsvilligheten ut fra adferd, 
vanligvis markedsdata. For å kartlegge bruksverdi og opsjonsverdi kan man benytte indirekte 
metoder, mens for å avdekke eksistensverdi må man spørre direkte. 
 
Ved bruk av direkte metoder har undersøkelser vist at både valg av måleenhet og antall pro-
sjekter som lanseres kan påvirke resultatet (Brekke 1997). Det er derfor viktig å utforme un-
dersøkelsen slik at det er mulig å avdekke strategiske svar, siden det ikke er slik at de som 
deltar blir avkrevd det de sier de er villig til å betale.  
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2.4 Politiske målsetninger  
Formålet med dette delkapitelet er å presentere de politiske mål som gjelder for norsk land-
bruk, og som dermed omfatter jordbruket. Hovedvekten legges på de målsetningene som gjel-
der for kollektive goder. 

”…så mye som halvparten av landbrukets produksjon er kollektive goder som kulturlandskap og 
miljøverdier, og det bør også være i borgernes interesser at bøndene også leverer dette til felles-
skapet”, Lars Sponheim 27.05.2003 

De politiske retningslinjene for norsk landbruksproduksjon er nedfelt i St. meld nr.19 (1999-
2000).  
 
Stortingsmeldingen sier at landbruket skal i tråd med samfunnets behov: 

• Produsere helsemessig trygg mat av høy kvalitet med bakgrunn i forbrukernes prefe-
ranser  

• Produsere andre varer og tjenester med utgangspunkt i næringens samlede ressurser  
• Produsere fellesgoder som livskraftige bygder, et bredt spekter av miljø- og kulturgo-

der, og en langsiktig matforsyning  

”Det er til dels sterke koblinger mellom landbrukets produksjon av matvarer og næringens produk-
sjon av fellesgoder for samfunnet. En attraktiv landbruksnæring og aktiv matproduksjon over hele 
landet er derfor et viktig grunnlag for å få løst andre sentrale samfunnsoppgaver på en god måte”. 
…”Jordbrukets mangesidige samfunnsoppgaver innebærer at jordbruket i tillegg til å produsere 
mat og andre varer og tjenester også bidrar til å produsere viktige fellesgoder. Produksjon av fel-
lesgodene er i stor grad koblet til at det foregår aktiv jordbruksdrift i hele landet. Jordbrukets bi-
drag til de enkelte samfunnsgodene må vurderes samlet. Gjennom jordbrukspolitikken oppnås re-
sultater på flere områder samtidig. Regjeringen vil legge vekt på totaleffekten”.  (St. meld nr. 19 
(1999-2000)) 

 
Meldingen trekker fram blant annet følgende eksempler på kollektive goder som landbruket 
produserer: 

• Levende bygder  
• Matvaresikkerhet og langsiktig matforsyning  
• Miljøgoder  
• Landbruket som kulturbærer  

”De ulike miljøgodene virker sammen og øker den totale samfunnsnytten av landbruket. Dersom 
de enkelte miljøgodene tas ut av sin sammenheng, mister de mye av sin verdi. Det er dermed av-
gjørende å legge vekt på helheten i forvaltningen av dem”. (St. meld nr. 19 (1999-2000)) 

 
Sitatene ovenfor viser at det er stor politisk oppmerksomhet rundt landbruket som produsent 
av kollektive goder. At noe har en verdi for et individ eller en gruppe som ikke har en pris, er 
ikke kontroversielt. Et viktig spørsmål er imidlertid hvorvidt fellesskapet skal bruke ressurser 
for å framskaffe godet og hvis så er tilfelle, i hvilket omfang. Samfunnets ressurser har alltid 
en alternativ verdi, da de kunne vært brukt til et annet formål. En sentral tese i samfunnsøko-
nomien er å utnytte ressurser mest mulig effektivt for å oppnå de mål man har. Det å sløse 
med ressurser i den forstand at man ikke prioriterer det som gir mest velferd for samfunnet 
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som helhet, betyr at man ikke utnytter det potensialet ressursene gir. Omprioriteringer ville i 
en slik sammenheng nemlig økt velferden til noen, uten at andre fikk det verre. Det betyr at 
for at man i samfunnsøkonomisk forstand kan påstå at noe er lønnsomt må man vite beta-
lingsvilligheten for et gode, og denne informasjonen må settes opp mot de ressursene som 
kreves for å framskaffe godet. Dersom samfunnets betalingsvillighet er større enn samfunnets 
alternativ kostnader, er det samfunnsøkonomisk lønnsomt å framskaffe et kollektivt gode. 
Omfanget av en slik produksjon avhenger av forholdet mellom velferd og alternativkostnader. 
Produksjonen av et kollektivt gode holder fram helt til samfunnets betalingsvillighet og 
samfunnets kostnader er lik hverandre på marginen.  
 

2.5 Oppsummering 
I dette kapitlet gis det en presentasjon av begreper som et prosjekt om verdiskapning for jord-
bruket vil måtte forholde seg til. Å innføre et nytt (utvidet) verdibegrep er forbundet både med 
fordeler og ulemper. Dersom et slikt begrep skal få gjennomslagskraft er det viktig at det 
bygger på anerkjente metoder som er etterprøvbare. En fordel med et slikt begrep kan være at 
man tydeliggjør verdier som ellers ikke fremkommer i ordinære beregninger. En ulempe kan 
være at man kun blåser opp verdier for en næring, mens de samme forhold ignoreres for and-
re. 
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3 Jordbrukets bidrag til norsk verdiskapning,      
nasjonalregnskapet 

Formålet med dette og de to neste kapitlene er å presentere tall for verdiskapning ved hjelp av 
data fra Nasjonalregnskapet. Hovedvekt vil bli lagt jordbruk, men det vil også bli presentert 
tall for næringsmiddelindustrien. Det er innhentet tall for perioden 1970-2000.  
 

3.1 Bruttonasjonalprodukt og verdisett  
Et nasjonalregnskap er et regnskap, der formålet er å gi et avstemt og helhetlig bilde av sam-
funnsøkonomien. Sentralt i regnskapet er beskrivelsen av den innenlandske produksjonen av 
varer og tjenester, som sammen med import utgjør tilgangen i økonomien. Innenlandsk pro-
duksjon skapes i næringer, og på det mest detaljerte er nasjonalregnskapet inndelt i ca. 180 
næringer. Den enkelte næring omfatter alle bedrifter som er kjennetegnet ved en tilnærmet lik 
produksjonsprosess. All næringsvirksomhet i økonomien, enten det er privat, offentlig eller 
annen produksjonsskapende virksomhet, skal inkluderes.  
 
I hver av næringene produseres det en eller flere varer og/eller tjenester, og disse har i nasjo-
nalregnskapet fått fellesbenevnelsen produkter. Regnskapet beskriver hvordan disse produk-
tene blir anvendt i økonomien. Tilgangen av produkter som anvendes innenlands fordeles på 
ulike kategorier av anvendelse; konsum, produktinnsats, bruttoinvestering i fast realkapital og 
lagerendring. Produktinnsats er definert som verdien av varer og tjenester anvendt i innen-
lands produksjonsaktivitet. Et lands bruttonasjonalproduktet (BNP) er et mål for den totale 
verdiskapning, og er samtidig et mål på opptjent inntekt fra innenlandsk produksjon. Hvordan 
bruttonasjonalproduktet er definert framkommer i tabellen under. 
 

Tabell 3.1 Norges BNP, år 2000, mrd kroner  

   
 Produksjon 2 417,4  
- Produktinnsats 1 129,9  
+ Netto produktskatter 181,6  
= Bruttonasjonalprodukt 1 469,1  
     

Kilde: SSB, 2003 

 
Tabellen viser at Norges BNP var 1 469 mrd i år 2000. For å oppnå denne verdiskapningen  
ble det produsert varer og tjenester for 2 417 mrd kroner og 1 130 mrd ble benyttet til pro-
duktinnsats. Bruttoproduktet i en næring er definert i tabellen nedenfor. 
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Tabell 3.2 Definisjon av en nærings bruttoprodukt 

              
 Bruttoprodukt      

= Produksjon = Verdien av produsert mengde varer og tjenester 
- Produktinnsats = Verdien av anvendte varer og tjenester i produksjonsaktivitet 

              
 

I nasjonalregnskapet skilles det på hvorvidt skatter og subsidier avhenger av produksjonen 
eller ikke. Produktskatter er skatter som varierer i takt med produksjonen, eller er knyttet til 
produktene på annen måte. Et eksempel på produktskatt er merverdiavgift. Næringsskatter er 
skatter som ikke varierer med produksjonen, men som er tilknyttet virksomheten. Produk-
sjonsskatter er summen av produkt- og næringsskatter. Dette er oppsummert nedenfor. 
 

Tabell 3.3 Typer av skatter og subsidier i nasjonalregnskapet 

         
 Produksjonsskatter = Produktsskatter + Næringsskatter 
      
 Produksjonssubsidier = Produktsubsidier + Næringssubsidier 
        
 
I tillegg er det slik at i nasjonalregnskapet opererer man med ulike verdisett, og de tre viktigs-
te er markedspris, kjøperpris og basispris. Markedspris er den verdien produktet handles for i 
et marked, mens kjøperpris er markedspris eksklusiv eventuell fratrekkbar merverdiavgift 
eller andre fratrekkbare produktskatter. Basispris er hva varen er verdt på produsentens hånd 
før produktskatter er betalt men etter at man har lagt til produktsubsidiene. En nærings brutto-
produkt måles i basisverdi, mens BNP måles i markedspris. Det som er viktig å vite i den for-
bindelse er at ved å summere alle næringers bruttoprodukt kommer man ikke til et lands BNP 
uten å foreta korreksjoner for netto produktskatter og frie banktjenester. Det er vist i tabellen 
under.  
 

Tabell 3.4 Sammenheng mellom BNP og alle næringers bruttoprodukt, år 2000, mrd kr. 

   
 Sum alle næringers bruttoprodukt 1 323,9  

+ Netto produktskatter 181,6  
- Korreksjon for FISIM 1 36,4  
= BNP  1 469,1  
    

Kilde SSB, 2003 

 

                                                 
1 FISIM: Financial Intermediation Services Indirectly Measured = Verdien av indirekte målte finansielle tjenes-
ter.  
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3.2 Definisjon av Jordbruk  
Hovedaktiviteten i norsk jordbruk er i Nasjonalregnskapet (NR) gruppert i næringen som be-
tegnes ”Jordbruk”. Denne næringen er igjen delt inn i 2, i markedsrettet virksomhet og eget 
bruk. I tillegg er det produksjonsaktivitet som er tilknyttet jordbruket i næringen ”Jakt og vilt-
stell, og tjenester i tilknytning til jakt”, og i næringen ”Tjenester i tilknyting til jordbruket”. Et 
eksempel på hva som faller inn under sistnevnte næring er inseminasjonstjenester. Det vil gå 
klart fram av sammenhengen hvilke næringer som ligger til grunn i analysene. Det presiseres 
at skogbruk ikke inngår i presentasjonen. Tabellen nedenfor illustrerer det ovenstående. 
 

Tabell 3.5 Definisjon av Jordbruk 

NR-kode 
  
Navn på næring i NR 

Begreper i notatet 

22010 
 
Jordbruk, eget bruk 

 
  

22015  Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt Jordbruk,  Jordbruk totalt 
23010  Jordbruk, markedsrettet jakt og viltstell  
23014  Tjenester tilknyttet jordbruket 

 
 

  
              
 
Tabellen nedenfor viser hovedstørrelser for jordbruket totalt i 2000. Her ser man at nærings-
skatter og næringssubsidier ikke påvirker bruttoproduktet, men slår ut i driftsresultatet. 
 

Tabell 3.6 Økonomiske hovedtall for jordbruket totalt, 2000 mill. kr. 

         
 Jordbruk totalt 2000 2001* 2002*
   
 Produksjon 23 108 23 109 23 080
- Produktinnsats 12 053 12 465 13 284
= Bruttoprodukt 11 055 10 643 9 796
  
- Lønnskostnader 3 131 3 162 3 119
+ Næringssubsidier 8 274 .. ..
- Næringsskatter 0 .. ..
- Kapitalslit 6 155 6 295 6 112
= Driftsresultat 10 043   

Kilde SSB 2003a, *  foreløpige tall 

 
Jordbruket totalt produserte varer og tjenester for 23,1 mrd kr i 2000, og brukte 12 mrd kr til 
produktinnsats. Dette resulterte i et bruttoprodukt på 11,1 mrd kr, noe som utgjorde 0,75 pro-
sent av Norges bruttonasjonalprodukt i år 2000. Videre ble det utført 143 mill timeverk i jord-
bruket og dette utgjorde 4,5 prosent av alle timeverkene i Norge i 2000. Antall personer sys-
selsatt i jordbruket var 71 000 personer, og det utgjør 3,1 prosent av alle sysselsatte. 
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3.3 Utvikling i bruttoproduktet 
Figuren nedenfor viser utviklingen i bruttoproduktet i jordbruket for perioden 1970 til 2000. I 
1970 var jordbrukets totale bruttoprodukt vel 2,8 mrd kr og fram til 1990 viste bruttoproduk-
tet en stigende utvikling i løpende priser. Etter 1990 har bruttoproduktet falt, men de senere 
års utvikling tyder på en viss stabilisering i kronebeløpet. I 2000 hadde jordbruket et brutto-
produkt på 11,1 mrd kr.  
 
Figur 1: Bruttoproduktet i jordbruk totalt, mill kroner, løpende priser 
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Kilde SSB,2003a 

 
En annen illustrasjon kan være å se på jordbrukets andel av BNP. Dette vises i figur 2. I 1970 
utgjorde jordbruket totalt en andel på 3,1 prosent av BNP, mens denne andelen hadde falt til 
0,75 prosent i 2000. Det er en entydig fallende tendens i jordbruksnæringens betydning i 
norsk økonomi, målt ved hjelp av nasjonalregnskapstall.  
 
Figur 2: Jordbrukets andel av BNP, løpende priser 1970-2000, prosent 
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Samme utvikling vil man finne dersom man ser utviklingen i forhold til BNP for Fastlands-
Norge. 
 
Figur 3: Jordbrukets andel av BNP - Fastlands-Norge, løpende priser 1970-2000, prosent 
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3.4 Næringsmiddelindustriens bidrag til norsk verdiskapning i  
nasjonalregnskapet 

Formålet med dette delkapitlet er å illustrere næringsmiddelindustriens bidrag til norsk ver-
diskapning målt ved hjelp av nasjonalregnskapstall. Hvilke næringer som inngår i norsk nær-
ingsmiddelindustri framgår av tabellen under.  
 

Tabell 3.7 Næringer i industristatistikken som inngår i næringsmiddelindustrien 

15.1 Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer 
15.2 Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 
15.3 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker 
15.4 Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer 
15.5 Produksjon av meierivarer og iskrem 
15.6 Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter 
15.7 Produksjon av fôr 
15.8 Produksjon av andre næringsmidler 
15.9 Produksjon av drikkevarer 
16.0 Produksjon av tobakksvarer 

Kilde SSB 

 
Tabellen nedenfor viser økonomiske hovedtall for næringsmiddelindustrien i perioden 2000-
2002. Det ble produsert varer og tjenester for 106,9 mrd kroner i norsk næringsmiddelindustri 
i 2000, mens bruttoproduktet var 23,5 mrd kr. Dette utgjorde 1,6 prosent av BNP samme år. I 
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følge samme kilde ble utført anslagsvis 81,5 mill timeverk i næringsmiddelindustrien samme 
år, og dette utgjorde 2,6 prosent av totalt utførte timeverk. Antall sysselsatte personer var 54 
800, og det utgjør en andel på 2,4 prosent av alle sysselsatte i Norge. 
 

Tabell 3.8 Økonomiske hovedtall for næringsmiddelindustrien, mill kr. 

   
  Næringsmiddelindustrien 2000      2001*      2002* 
         

 Produksjonsverdi      106 913          107 976          108 058  
- Produktinnsats        83 366            85 819            83 322  
= Bruttoprodukt        23 547            22 157            24 736  
       
- Lønnskostnader        15 724            16 211            17 084  
- Kapitalslit          3 392              3 638              3 724  
- Netto næringsskatter            -738                -748                    -    
= Driftsresultat          5 169              3 056                    -    

Kilde: SSBe, * foreløpige tall 

 
Figuren nedenfor viser utviklingen for i bruttoproduktet for næringsmiddelindustri i perioden 
1990-2000. 
 
Figur 4: Utviklingen i bruttoproduktet for næringsmiddelindustri 1990-2002*, løpende priser 
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Figuren viser en positiv verdiutvikling i bruttoproduktet for næringsmiddelindustrien regnet i 
løpende priser. I 1990 var bruttoproduktet 12,8 mrd kr og foreløpig tall for 2002 viser et brut-
toprodukt på 24,7 mrd kr. Det betyr at bruttoproduktet har hatt en nominell vekst på vel 93 
prosent fram i perioden. Næringsmiddelindustri utgjorde 1,76 prosent av BNP i 1990. Denne 
andelen har falt noe, og utgjorde i år 2000, som er siste regnskapsår det foreligger endelige 
tall for, 1,6 prosent av BNP.
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4 Kryssløpsanalyse 
Kryssløpsanalysen er først og fremst et analyseapparat der en får tatt hensyn til at næringene 
er innbyrdes avhengige ved at de leverer produktinnsats til hverandre. Sentralt i kryssløpsana-
lysen er kryssløpstabeller som gir en detaljert oversikt over tilgang og anvendelse av varer og 
tjenester i hele økonomien. Kryssløpstabeller er en måte å tydeliggjøre hvordan verdiskap-
ningen i ulike næringer henger sammen. I Norge er kryssløpsdata integrert i nasjonalregnska-
pet i tråd med internasjonale anbefalinger. I dette kapitlet vil kryssløpstabeller og virkningsta-
beller for jordbruk, jakt og viltstell, samt meieri-, og kjøttindustri bli presentert.  
 
En kryssløpstabell viser to dimensjoner: For det første viser den hvordan en nærings produk-
sjon blir fordelt på produktinnsats i andre næringer og på sluttleveringer. Eksempler på slutt-
leveringer er investeringer, eksport og konsum. Den første dimensjonen er dermed markeds-
sammenhengen. For det andre angir kryssløpstabellen hvilke leveringer av produktinnsats en 
næringen har mottatt fra andre næringer samt avlønning av arbeid og kapital. Det betyr at den 
andre dimensjonen viser kostnadsstruktur eller produksjonssammenhengen i hver næring.  
 
En virkningstabell er en tabell som viser alle multiplikatoreffektene i en økonomi. En multi-
plikatoreffekt viser den totale etterspørselseffekten av en endring i sluttleveransen for en 
næring. Begrepet ”eksogen endring i en variabel” benyttes ofte i analyser hvor man ønsker å 
studere hvilken effekt en slik endring har på andre definerte variable, og ikke har som mål 
forklare den initiale endringen. Et eksempel som kan illustrere dette kan være følgende: Gitt 
at man øker renten med 2 prosent, hvilken effekt har dette på investeringene i jordbruket? I 
dette kapittelet vil vi studere hvilken effekt en eksogen endring i en sluttleveranse i en næring 
har for næringens underleverandører.  
 
Næringen vi her skal studere nærmere er ”Jordbruk, jakt og viltstell” allerede definert i tabell 
3.52. Denne analysen vil vise det økonomiske samspillet mellom Jordbruk, jakt og viltstell og 
resten av norsk økonomi i 2000. Tabell 4.1 nedenfor viser økonomiske hovedstørrelser for 
næringen som studeres. 
 
I alt ble det produsert varer og tjenester for 22,7 mrd kr og næringens bruttoproduktet var 10,8 
mrd kr. I næringens produktinnsats inngår løpende kostnader til framskaffelse av produksjo-
nen, og inkluderer ikke investeringskostnader. Næringens netto driftsresultatet var 10 mrd kr i 
2000. Sammenliknes tallene med de økonomiske hovedtallene for jordbruket totalt i tabell 
3.6, ser man at differansen i bruttoproduktet er 219 mill kroner, som igjen utgjør bruttopro-
duktet i næringen for ”Tjenester i tilknytning til jordbruket” i år 2000. 
 

                                                 
2 Det er også tekniske årsaker til at næring for Jakt og viltstell er slått sammen med Jordbruk. Jakt og viltstell 
leverer ikke noe til produktinnsats i andre næringer, og dermed blir det ikke mulig å beregne noen virkningskoef-
fisient for denne næringen alene. 
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Tabell 4.1 Økonomiske hovedtall for Jordbruk, jakt og viltstell, 2000, mill. kr 

         
      Jordbruk, jakt og viltstell  

 Produksjon             22 663    
- Produktinnsats            11 834    
= Bruttoprodukt             10 829   
- Lønn              2 473    
- Arbeidsgiveravgift                 437    
- Næringskatter, netto             -8 273    
- Kapitalslit              6 155   
= Driftsresultat             10 037    

Kilde: SSB, 2003b 
 
 

4.1 Kryssløpstabeller  
Tabellen nedenfor viser et utdrag av kryssløpstabellen for år 2000. Radene i tabell 4.2 mar-
kedssammenhengen for de to valgte næringene, og angir hvordan produksjonen i næringer 
blir anvendt, enten til produktinnsats i andre næringer eller direkte til sluttleveringer. Kolon-
nene viser kostnadsstrukturen i de to næringene, det vil si produktinnsats fra andre næringer  
samt verdien av tjenester fra egen arbeidskraft og realkapital.  
 

Tabell 4.2 Utdrag fra kryssløpstabell for år 2000, mill kr 

        Mottakene næringer         Sluttleveringer   

  
Jordbruk, jakt og 

viltstell … Fôrindustri ….. Privat konsum … Produksjons- 

        Leverende næringer             Verdi 

                
Jordbruk, jakt og viltstell                   394  … 1324 … 4 561 … 22 663 

.            

Fôrindustri                4 045 … 15 … 46 … 9 936 
.            

.            

Sum produktinnsats               11 834             8 160        
Lønn                2 473 …              616        

Arbeidsgiveravgift                   437 …                136        
Næringsavgift, netto               -8 273 … -22        

Driftsresultat, brutto (inkl. kapitalslit)              16 192 …            1 046        

             

Produksjonsverdi              22 663 …            9 936         
Kilde SSB, 2003b 

 
Hvis man følger raden for Jordbruk, jakt og viltstell viser tabellen at av en produksjonsverdi 
på 22 663 mill kr går 1 324 mill kr til produktinnsats i fôrindustrien, mens 4 561 mill kr går til 
til husholdningenes konsum. Kolonnen viser at Jordbruk, jakt og viltstell leverer 394 mill kr i 
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produktinnsats til egen produksjon, mens fôrindustrien leverer 4 045 mill kr av en samlet pro-
duktinnsats i jordbruket på 11 834 mill kr.  
 
Kryssløpskoeffisienter beregnes ved at alle leveranser til en sektor uttrykkes som andel av 
sektorens produksjonsverdi. Eksempelvis er kryssløpskoeffisienten for leveranser fra fôrin-
dustrien til jordbruket er definert som 4 045/22 663 = 0,178 = 17,8 %. Tilsvarende blir 
kryssløpskoeffisienten for jordbrukets leveranser til forindustrien 1 324/ 9 936 = 0,133 =  
13,3 %. 
  
En kryssløpskoeffisient uttrykker den direkte effekt av at etterspørselen etter en nærings pro-
dukter øker. Dersom vi antar at en sluttlevering fra jordbruket økes med 100 kr, økes produk-
sjonen i jordbruket med samme beløp, det vil si 100 kr. Det betyr at alle underleverandørene 
til næringen får økt etterspørsel etter sine produkter, og for fôrindustrien spesielt betyr dette at 
de må øke sin produksjon med 0,178*100 = 17,8 kr. Dette vil igjen medføre at fôrindustrien 
vil etterspørre varer bl.a. fra jordbruket for å tilfredstille den økte etterspørselen etter egne 
varer. Etterspørselen rettet mot jordbruket av økt produksjon i fôrindustrien vil da være gitt 
ved 17,8* 13,3 % = 2,37 kr. Dette vil igjen føre til økt etterspørsel etter varer fra jordbrukets 
leverandører, og slik fortsetter prosessen til endringene går mot 0. En multiplikatoreffekt tar i 
tillegg til den direkte effekten hensyn til disse gjentatte virkningene og som forklaringen over 
viser, må den i tallverdi være større eller lik 1. 
 
I det følgende vil flere detaljer for næringen Jordbruk, jakt og viltstell. Tabell 4.3 viser mar-
kedssammenhengen for næringen. Som tabellen viser, så går 27,5 prosent av produksjonen i 
Jordbruk, jakt og viltstell til produktinnsats i kjøttforedlingsindustrien, mens 31,4 prosent går 
til produktinnsats i industrinæringen som produserer meieriprodukter. Leveranser til fôrin-
dustrien utgjør 6 prosent mens 20,1 prosent er direkte sluttlevering til husholdningenes kon-
sum. Viktigste produkter som går til direkte konsum er salg av frukt og grønnsaker, samt salg 
av jakttjenester.  
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Tabell 4.3 Produksjon i Jordbruk, jakt og viltstell fordelt på mottakere, 2000 mill kr, 

       Jordbruk, jakt, viltstell  
 Leveranser til næringer Mill kroner Prosent 
  Jordbruk, jakt, viltstell             394,0  1,7 % 

  Skogbruk og tjenester tilknyttet skog               59,1  0,3 % 
  Produksjon og bearbeiding av kjøtt og kjøttvarer          6 243,5  27,5 % 
  Bearbeiding av frukt og grønnsaker             340,9  1,5 % 
  Produksjon av meierivarer og iskrem          7 105,5  31,4 % 
  Produksjon av  kornvarer, stivelse & stivelsesprodukter             982,9  4,3 % 
  Produksjon av fôr          1 324,3  5,8 % 
  Tekstil- og bekledningsindustri             108,3  0,5 % 
  Bygge- og anleggvirksomhet             286,2  1,3 % 
  Varehandel detalj/en gros             152,0  0,7 % 
  Annen varehandel, Hotell og restaurant             163,7  0,7 % 
  Oms. og utleie av fast eiendom, forr. tjenesteyting             123,2  0,5 % 
  Andre leveranser             423,5  1,9 % 
Sluttleveranser   
  Investering i Bygg & Anlegg             271,0  1,2 % 
 Investeringer i maskiner                41,0 0,2 % 
  Eksport              320,0  1,4 % 
  Husholdningenes konsum          4 561,4  20,1 % 
  Lager             -237,4  -1,0 % 
       
 Total produksjonsverdi i Jordbruk, jakt og viltstell        22 663,0  100,0 % 
Kilde SSB, 2003b 
 
 
Den neste tabellen viser hvilke næringer som leverte varer og tjenester til Jordbruk, jakt og 
viltstell. Første del viser innenlandske næringer og andre del viser import. Summen av disse 
er lik produktinnsatsen i tabell 4.1; 11 834 mill kr. Tabell 4.4 viser at i alt 84 prosent av pro-
duktinnsatsen ble levert av innenlandske sektorer. De største leveransene kom fra fôrin-
dustrien. I tillegg blir det levert diesel og drivstoff fra raffineringsnæringen, som utgjør i alt 
7,7 prosent av produktinnsatsen innenlands, mens leveranser fra bygg og anlegg utgjør 4,2 
prosent. Det ble importert innsatsvarer til produksjon av jordbruksprodukter for i alt 1 887 
mill kroner i 2000. Dette utgjorde 15,9 prosent av all produktinnsats. Det er import fra Raffi-
nering, kjemisk og mineralsk industri som utgjør den største komponenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU-rapport nr. 2 – 2004  



Jordbruket som verdiskaper – et forprosjekt  Side 17 

Tabell 4.4 Produktinnsats i Jordbruk, jakt og viltstell, 2000 mil. kr 

         
  Innenlandske leverandører   Jordbruk, jakt og viltstell  

  Jordbruk, jakt, viltstell                 394  3,3 %
  Tjenester tilknyttet jordbruk                 344  2,9 %
  Skogbruk og tjenester tilknyttet                 341  2,9 %
  Produksjon av meierivarer og iskrem                 159  1,3 %
  Produksjon av fôr              4 045  34,2 %
  Raffinering, kjemiske og mineralsk industri                 911  7,7 %
  Annen industri   360  3,0 %
  Kraft- og vannforsyning                 224  1,9 %
  Bygge- og anleggvirksomhet                 499  4,2 %
  Annen varehandel, Hotell og restaurant                 103  0,9 %
  Transport, post og tele, finansiell tjenesteyting, forsikring.                 309  2,6 %
  Oms. og utleie av fast eiendom, forretningsmessig tjenesteyting                 396  3,3 %
  Undervisning                 175  1,5 %
  Produktskatter                 281  2,4 %
  Annen innenlands produktinnsats              1 406  11,9 %
       
  Sum innenlands produktinnsats              9 947  84,1 %
         
  Import    
  Import jordbruksprodukter                 207  1,7 %
  Import fôr                 110  0,9 %
  Import raffinering, kjemiske og mineralsk industri              1 109  9,4 %
  Import andre industriprodukter                 273  2,3 %
  Transport, post, tele, finansiell tjenesteyting, forsikring                     77  0,7 %
  Annen import                 110  0,9 %
  Sum import              1 887  15,9 %
    
  Total produktinnsats              11 834 100 %
Kilde: SSB, 2003b 

 

4.2 Virkningstabeller for Jordbruk, jakt og viltstell 
Når en næring øker sin sluttlevering krever det økte leveranser fra de som leverer produktinn-
sats til denne næringen. Dette fører igjen til økte leveranser fra deres underleverandører igjen 
osv. Den totale etterspørselseffekten av en slik endring i sluttleveransen uttrykkes ved hjelp 
av multiplikatoreffekten.  
 
Tabell 4.5 nedenfor viser hvilke økonomiske ringvirkninger en økning i sluttleveransen fra 
Jordbruk, jakt og viltstell gir for andre norske næringer.  
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Tabell 4.5 Virkningstabell for Jordbruk, jakt og viltstell, 2000 

      
  Næring Multiplikatoreffekt   
  Jordbruk, jakt, viltstell 1,054   
  Tjenester tilknyttet jordbruk 0,016   
  Skogbruk og tjenester tilknyttet 0,019   
  Bergverksdrift og oljeutvinning 0,026   
  Bearbeiding av fisk og fiskevarer 0,023   
  Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter 0,010   
  Produksjon av fôr 0,190   
  Raffinering, kjemiske og mineralsk industri 0,059   
  Annen industri 0,031   
  Kraft- og vannforsyning 0,021   
  Bygge- og anlegg virksomhet 0,036   
  Varehandel en gros 0,044   
  Varehandel detalj 0,026   
  Annen varehandel, Hotell og restaurant 0,020   
  Transport, post og tele, finansiell tjenesteyting, forsikring. 0,072   
  Oms. og utleie av fast eiendom, forr. tjenesteyting 0,057   
  Undervisning 0,010   
  Andre 0,063   
  Hjelpenæring for avanse, transportmarginer mm. 0,102   
      
  Sum uten Hjelpenæring 1,778   
Kilde: SSB 2003b 

 
Tolkningen av tabellen er som følger; Dersom sluttleveransene fra Jordbruk, jakt og viltstell 
øker med 1 milliard kroner så vil dette gi en samlet økning i total produksjon på 1,78 milliar-
der kroner. Av disse tilfaller 1,054 milliarder næringen selv, mens resten fordeler seg på andre 
næringer. 
 
Vi ser av tabell 4.5 at den største effekten utenom Jordbruk, jakt og viltstell får næring for 
Produksjon av fôr. Her øker produksjonen med 190 mill som følge av produksjonsøkningen i 
jordbruket. Andre næringer som for relativt stor produksjonsøkning er Raffinering med en 
økning på nær 60 mill kr, mens transport, tele og finansiell tjenesteyting får økt produksjonen 
med 72 mill kr. Varehandelsnæringene får i alt en økt produksjon på vel 70 mill kr, mens om-
setning av fast eiendom og forretningsmessig tjenesteyting øker produksjonen med 57 mill kr. 
Næringene som er spesifisert i denne tabellen er de næringer som hadde multiplikatoreffekt 
større eller lik 0,01. I dette eksempelet betyr det næringer som fikk en økning i produksjonen 
på 10 mill kr eller mer. Det er viktig å være klar over at virkningstabellen ikke viser hvordan 
den økte produksjonen i jordbruket blir anvendt, men den viser at en økt sluttlevering krever 
økte leveranser av innsatsfaktorer fra de som leverer varer og tjenester til jordbruket. 
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4.3 Nærmere om kjøtt- og meieriindustrien 
I det følgende vil det bli presentert utdrag av kryssløps-, og virkningstabeller for kjøtt-, og 
meieriindustrien, som er sammenfallende med hhv næring 15.1 og 15.5 i tabell 3.7. I tabell 
4.6 vises økonomiske hovedtall for kjøtt og meieriindustrien for år 2000.  
 

Tabell 4.6 Økonomiske hovedtall for kjøtt- og meieriindustrien, 2000, mill kr. 

            
      Kjøtt  Meieri 
            

 Produksjon             29 413            13 024 
- Produktinnsats            25 259           10 241 
= Bruttoprodukt               4 154             2 783 
      
- Lønnskostnader              3 034             1 488 
- Arbeidsgiveravgift                 574                279 
- Næringsskatter, netto                 -446                -128 
          

= Driftsresultat, brutto (inkl. kapitalslit)                 992             1 144 
Kilde: SSB 2003b 

 
Produksjonsverdien i kjøttindustrien er 29 413 mill kr i år 2000, og er over dobbelt så stor 
som produksjonsverdien i meieriindustrien. Bruttoproduktet beløper seg til 4 154 mill kroner i 
kjøttindustrien, mens tilsvarende tall for meieriindustrien er 2 783 mill kroner. Summen av de 
to bruttoproduktene utgjør 29 prosent av samlet bruttoprodukt for nærings- og nytelsesindust-
rien, mens de utgjør 0,5 prosent av BNP. 
 
Den neste tabellen viser hvilke næringer som leverer produktinnsats til kjøttindustrien. Sum-
men av innenlands og importert produktinnsats skal være lik 25 259 mill kroner jamfør tabell 
4.6. Tabell 4.7 viser at i alt 96 prosent av produktinnsatsen ble levert av innenlandske sekto-
rer, som forteller oss at dette er en næring som i hovedsak er basert på nasjonale råvarer. De 
største leveransene kom fra næringen selv. Dette er fordi næringen omfatter både slakterier og 
bedrifter som bearbeider kjøttet videre, f.eks. til pølser, skinke, hermetikk osv. Derfor får 
næringen store kryssleveranser internt. Jordbruket leverer en fjerdedel av innenlands produkt-
innsats, mens kjøp av forretningsmessige tjenester med mer utgjør 3 prosent. Posten Annet er 
summen av leveranser fra næringer som hver leverer produktinnsats for mindre enn 100 mill 
kr. Det ble importert innsatsvarer til produksjon av kjøttvarer for i alt 939 mill kroner i 2000. 
Dette utgjorde 4 prosent av all produktinnsats. Det er import av kjøttvarer som utgjør den 
største komponenten. 
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Tabell 4.7 Produktinnsats i kjøttindustrien, 2000, mill kr. 

    
Produksjon og bearbeiding av kjøtt og 

kjøttvarer 
Innenlandske leverandører                Mill kr Prosent  
Jordbruk, jakt, viltstell             6 244  25 %  
Bergverksdrift og oljeutvinning                200  1 %  
Produksjon og bearbeiding av kjøtt og kjøttvarer           13 768  55 %  
Produksjon av andre næringsmidler                105  0 %  
Trelast, trevare og treforedling                126  0 %  
Raffinering, kjemiske og mineralsk industri                254  1 %  
Annen industri                378  1 %  
Transport, post og tele, finansiell tjenesteyting, forsikring                576  2 %  
Oms. og utleie av fast eiendom, forretningsmessig tjenesteyting                655  3 %  
Annet               2 014  8 %  
Totalt innenlands produktinnsats             24 320  96 %  

 Import     
Annen import                    77  0,3 %  
Import jordbruksprodukter                  47  0,2 %  
Import kjøtt og kjøttvarer                234  0,9 %  
Import andre næringsmidler                  75  0,3 %  
Import tekstil og bekledning                   20  0,1 %  
Import trelast, trevarer og treforedling                  56  0,2 %  
Import raffinering, kjemiske og mineralsk industri                131  0,5 %  
Import andre industriprodukter                137  0,5 %  
Transport, post, tele, finansiell tjenesteyting, forsikring                  21  0,1 %  
Oms. og utleie av fast eiendom, forretningsmessig tjenesteyting                102  0,4 %  
Annet                    39  0,2 %  
Sum import til produktinnsats                939  4 %  
Total produktinnsats            25 259 100 %  

Kilde: SSB 2003b 
 
Den neste tabellen viser hvilke næringer som leverer produktinnsats til meieriindustrien. 
Summen av innenlands og importert produktinnsats skal være lik 10 241 mill kroner jamfør 
tabell 4.6. Tabell 4.8 viser at i alt 94 prosent av produktinnsatsen ble levert av innenlandske 
sektorer, som forteller oss at dette i likhet med kjøttindustrien, er en næring som i hovedsak er 
basert på nasjonale råvarer. De største leveransene kom fra jordbruket, men også egne leve-
ranser er betydelige. De bruker fem prosent av kostnadene på innkjøp av transport, post og 
tele samt finansiell tjenesteyting. Det ble importert innsatsvarer til produksjon av kjøttvarer 
for i alt 642 mill kroner i 2000. Dette utgjorde vel 6 prosent av all produktinnsats. Det er im-
port fra raffinering, kjemisk og mineralsk industri, i tillegg til import av andre industriproduk-
ter som utgjør den største importen. 
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Tabell 4.8 Produktinnsats i meieriindustrien, 2000, mill kr. 

    
Produksjon av meierivarer og is-
krem 

Innenlandske leverandører   Mill. kr Prosent 
Jordbruk, jakt, viltstell             7 105  69 % 
Bergverksdrift og oljeutvinning                215  2 % 
Bearbeiding av frukt og grønnsaker                  99  1 % 
Produksjon av meierivarer og iskrem             1 375  13 % 
Trelast, trevare og treforedling                175  2 % 
Raffinering, kjemiske og mineralsk industri                238  2 % 
Annen industri                398  4 % 
Transport, post og tele, finansiell tjenesteyting, forsikring.                563  5 % 
Oms. og utleie av fast eiendom, forretningsmessig tjenesteyting                276  3 % 
Ikke-næringsfordelte skatter            -1 716  -17 % 
Annet                  872  9 % 
Sum innenlandsk produktinnsats             9 599  94 % 

 Import     
Annen import                    38  0,4 % 
Import frukt og grønnsaker                  42  0,4 % 
Import andre næringsmidler                  54  0,5 % 
Import trelast, trevarer og treforedling                  79  0,8 % 
Import raffinering, kjemiske og mineralsk industri                169  1,7 % 
Import andre industriprodukter                134  1,3 % 
Oms. og utleie av fast eiendom, forretningsmessig tjenesteyting                  50  0,5 % 
Annet                    75  0,7 % 
Sum importert produktinnsats                642  6,3 % 

Total  produktinnsats            10 241     100,0 % 
Kilde: SSB 2003b 
 
Den totale etterspørselseffekten av en endring i sluttleveransen i kjøtt-, og meieriindustrien er 
vist i tabell 4.9 nedenfor. Ved å øke sluttleveransene fra kjøttindustrien med 1 mrd kr, får man 
en total effekt på 3,08 mrd kr. 1,9 mrd kommer innenfor egen industri, og det skyldes den 
store intern-leveransen næringen er kjennetegnet ved. Det betyr at fordi næringen omfatter 
både slakterier og videreforedling, tilfaller en stor del av den totale etterspørselseffekten egen 
næring. Jordbruksproduksjonen øker med 426 mill kr, og i tillegg kommer relativt store pro-
duksjonsøkninger i fôrindustrien, og tjenestenæringene for transport, post og tele. 
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Tabell 4.9 Virkningstabell, økt sluttleveranse fra kjøtt- og meieriindustrien, 2000. 

      

  

Produksjon og bear-
beiding av kjøtt og 
kjøttvarer 

Produksjon av meie-
rivarer og iskrem 

     
Jordbruk, jakt, viltstell 0,426 0,646 
Skogbruk og tjenester tilknyttet skog 0,009 0,013 
Bergverksdrift og oljeutvinning 0,033 0,045 
Produksjon og bearbeiding av kjøtt og kjøttvarer 1,884 0,007 
Bearbeiding av fisk og fiskevarer 0,014 0,018 
Produksjon av meierivarer og iskrem 0,010 1,124 
Produksjon av fôr 0,077 0,117 
Trelast, trevare og treforedling 0,017 0,025 
Forlag og grafisk industri 0,015 0,014 
Raffinering, kjemiske og mineralsk industri 0,049 0,064 
Annen industri 0,051 0,066 
Kraft- og vannforskning 0,025 0,024 
Bygge- og anleggvirksomhet 0,031 0,032 
Varehandel en gros 0,073 0,054 
Varehandel detalj 0,043 0,029 
Annen varehandel, Hotell og restaurant 0,030 0,024 
Transport, post og tele, finansiell tjenesteyting, forsikring. 0,124 0,130 
Oms. og utleie av fast eiendom, forr. tjenesteyting 0,105 0,086 
Annen privat og personlig tjenesteyting. 0,011 0,009 
Hjelpenæring for avanse, transportmarginer mm. 0,166 0,112 
Andre 0,055 0,067 
    
Sum uten hjelpenæring 3,082 2,596 

      
Kilde: SSB 2003b 
 
Økes etterspørselen etter produkter fra meieriindustrien med 1 mrd kr skaper det en total et-
terspørselseffekt på 2,6 mrd. Av dette utgjør økt etterspørsel etter varer fra egen industri 1,1 
mrd kr, mens jordbruksnæringen øker sin produksjon med 646 mill kr. I tillegg kommer rela-
tivt store økonomiske ringvirkninger for fôrindustrien, og tjenestenæringene for transport, 
post og tele. Næringene som er spesifisert i tabellen ovenfor er de næringer som hadde virk-
ningskoeffisient større eller lik 0,01. I dette eksempelet betyr det næringer som fikk en økning 
i produksjonen på 10 mill kr eller mer.  
 
For å vurdere hvorvidt totaløkningen er stor eller liten kan man sammenligne den med multi-
plikatoreffekt for andre næringer. Tabell 4.10 nedenfor viser en oversikt over multiplikatoref-
fekten for alle næringer i nasjonalregnskapet, rangert etter størrelsen på multiplikatoren. 
 
 
 
 
 
 

LU-rapport nr. 2 – 2004  



Jordbruket som verdiskaper – et forprosjekt  Side 23 

Tabell 4.10 Næringer i nasjonalregnskapet rangert etter multiplikatoreffekt 

       
Rangering Næring   Multiplikator 

       
1 Produksjon og bearbeiding av kjøtt og kjøttvarer             3,082  
2 Produksjon av meierivarer og iskrem             2,596  
3 Bearbeiding av fisk og fiskevarer             2,185  
4 Produksjon av for             2,047  
5 Produksjon av korn             2,021  
6 Fiskeoppdrett             1,960  
7 Bygg- og anleggvirksomhet             1,876  
8 Bearbeiding av frukt og grønnsaker             1,869  
9 Raffinering, kjemiske og mineralsk industri             1,833  

10 Forlag og grafisk industri             1,805  
11 Trelast, trevare og treforedling             1,796  
12 Produksjon av andre næringsmidler             1,789  
13 Produksjon av vegetabiler             1,780  
14 Jordbruk, jakt, viltstell             1,778  
15 Produksjon av drikkevarer og tobakk             1,678  
16 Tekstil- og bekledningsindustri             1,665  
17 Varehandel detalj             1,641  
18 Annen industri             1,629  
19 Annen varehandel, Hotell og restaurant             1,616  
20 Avanse, transportmarginer mm.             1,598  
21 Varehandel en gros             1,595  
22 Transport, post og tele, finansiell tjenesteyting, forsikring.             1,580  
23 Tjenester tilknyttet jordbruk             1,538  
24 Oms. og utleie av fast eiendom, forretningsmessig tjenesteyting             1,514  
25 Statsforvaltningen             1,509  
26 Ideelle organisasjoner.             1,487  
27 Fiske og fangst             1,459  
28 Annen privat og personlig tjenesteyting.             1,436  
29 Kraft- og vannforskning             1,351  
30 Skogbruk og tjenester tilknyttet             1,315  
31 Undervisning             1,312  
32 Kommuneforvaltningen             1,288  
33 Bergverksdrift og oljeutvinning             1,137  

Kilde: SSB 2003b 
 
Ved den spesifiserte næringsinndelingen som er vist i tabellen ovenfor, skapes de største øko-
nomiske ringvirkninger  ved en økt sluttlevering fra næringsmiddelindustrien, nærmere be-
stemt i kjøtt og kjøttforedlingsindustrien, tett fulgt av meieriindustrien. Alle næringene som 
forårsaker mer enn fordobling av initial endring er industrinæringer som foredler produkter 
fra primærproduksjonen. Jordbruk, jakt og viltstell er rangert som nr 14 av i alt 33 næringer. 
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5 Fylkesvis nasjonalregnskap og industristatistikk 
Formålet med dette kapitlet er å vise hvordan man ved hjelp av fylkesvis nasjonalregnskap og 
industristatistikk kan stedsfeste verdiskapningen i jordbruk og næringsmiddelindustrien. I det 
fylkesfordelte nasjonalregnskapet (FNR) er hovedstørrelser fra det endelige nasjonalregnska-
pet fordelt på fylkene ved hjelp av et sett av fordelingsnøkler. Som basis for nøklene benyttes 
helst næringsstatistikk, der denne er tilgjengelig på fylker. FNR følges anbefalingene interna-
sjonalt hold (FN og Eurostat). Hovedprinsippet herfra tilsier at all økonomisk aktivitet skal 
føres til det fylket aktøren hører hjemme i. Når det gjelder virksomheten på norsk kontinental-
sokkel føres denne til et konstruert fylke: Ekstrafylket. Aktiviteten på Svalbard samt ambas-
sader o.l. er også ført hit - i tråd med internasjonale anbefalinger. 
 
På samme måte som i det ordinære nasjonalregnskapet er det fylkesvise bruttonasjonalpro-
dukt (BNPR) oppgitt i markedsverdi, mens bruttoprodukt etter næring i hvert fylke er gitt i 
basisverdi. Merverdiavgift, toll, produktskatter på import samt FISIM fordeles proporsjonalt 
med fylkenes samlede bruttoprodukt, og er ikke fordelt på næringer. BNPR per innbygger og 
per sysselsatt er målt i forhold til landsgjennomsnittet korrigert for ekstrafylke. Tabell 5.1 
viser hovedstørrelser fra det fylkesvise nasjonalregnskapet for 2000.  
 

Tabell 5.1 Fylkesvis nasjonalregnskap, 2000, hovedstørrelser 

  BNPR 
 (mill. kr.) 

Sysselsatte 
personer 

(1000 pers.)

Antall inn-
byggere 

(1000 pers.)

Andel  syssel-
satte av antall 
innbyggere 

BNPR per 
innbygger 

BNPR per 
sysselsatt

Hele landet       1 469 077          2 304          4 491              0,51  100  100
Østfold           47 513            109            250              0,44 77 90
Akershus         106 155            216            470              0,46 92 102
Oslo         257 729            415            508              0,82 206 128
Hedmark           34 971              81            188              0,43 76 89
Oppland           32 690              81            183              0,44 72 83
Buskerud           49 466            110            238              0,46 84 93
Vestfold           41 400              93            214              0,44 79 92
Telemark           32 750              72            165              0,43 80 94
Aust-Agder           21 022              46            102              0,45 83 94
Vest-Agder           33 388              74            156               0,47 87 94
Rogaland           94 527            190            374              0,51 103 103
Hordaland         103 671            219            437              0,50 96 98
Sogn og Fjordane           24 406              56             108              0,52 92 90
Møre og Romsdal           55 206            124            243              0,51 92 92
Sør-Trøndelag           58 327            129            264              0,49 90 94
Nord-Trøndelag           23 729              57            127              0,45 76 86
Nordland           45 962            107            239              0,45 78 89
Troms           29 639              74            151              0,49 79 83
Finnmark            13 637              33              74              0,45 75 85
Ekstrafylket         362 889              17                -  - -

Kilde: SSB 2003c  
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Tabellen viser at et BNPR for Norge i 2000 på 1 469 mrd, og at det i dette året var 4 491 tu-
sen innbyggere og av disse var 2 304 tusen sysselsatt. Flest innbyggere var det i fylkene Oslo, 
Akershus og Hordaland. Oslo hadde det høyeste BNPR per innbygger, mens det nest høyeste 
fant man i Rogaland. Oppland og Finnmark hadde lavest BNPR per innbygger, mens Troms 
og Oppland har lavest BNPR per sysselsatt. Forskjeller i BNPR per sysselsatt skyldes i ho-
vedsak ulik næringsstruktur. Sysselsatte innenfor primærnæringene genererer i gjennomsnitt 
et lavere bruttoprodukt enn sysselsatte i sekundærnæringer og tjenesteytende næringer.  
 

5.1 Fylkesvis nasjonalregnskap fordelt på næringer  
Tabell 5.2 viser hvor stor andel de ulike næringsgruppene utgjør av det fylkesvise nasjonal-
produktet. Som tabellen viser er det i Nord-Trøndelag at primærnæringene utgjør størst andel 
av verdiskapningen. I dette fylket utgjør bruttoproduktet fra primærnæringene ni prosent av 
det fylkesvise nasjonalproduktet. Nord-Trøndelag har et også et lavt BNPR pr sysselsatt jam-
før tabell 5.1. Det er i Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og fylkene 
Nord-Norge at primærnæringene har størst betydning gjennom å utgjøre høyest andel av 
BNPR. Disse fylkene har også lavere BNPR per sysselsatt enn landsgjennomsnittet. I de neste 
tabellene blir tall for hele landet oppgitt med og uten ekstrafylket. 
 

Tabell 5.2 BNPR  fordelt på type næringer, prosentvis fordeling, 2000 

  Primær Sekundær Tjenesteytende 
  Næringer næringer næringer 

Hele landet (m/ekstrafylket) 3 % (2 %) 24% (42 %) 73 %(56 %) 
Østfold 2 % 33 % 65 % 
Akershus 1 % 17 % 82 % 
Oslo 0 % 13 % 87 % 
Hedmark 7 % 22 % 71 % 
Oppland 6 % 26 % 68 % 
Buskerud 3 % 32 % 65 % 
Vestfold 2 % 28 % 70 % 
Telemark 2 % 34 % 63 % 
Aust-Agder 2 % 28 % 70 % 
Vest-Agder 2 % 31 % 67 % 
Rogaland 3 % 38 % 59 % 
Hordaland 3 % 26 % 71 % 
Sogn og Fjordane 7 % 40 % 54 % 
Møre og Romsdal 7 % 33 % 60 % 
Sør-Trøndelag 3 % 21 % 76 % 
Nord-Trøndelag 9 % 28 % 63 % 
Nordland 7 % 25 % 68 % 
Troms 5 % 17 % 78 % 
Finnmark 7 % 20 % 73 % 
Ekstrafylket 0 % 96 % 4 % 

        
Kilde: SSB, 2003c 
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Neste skritt er å illustrere hvor stor andel jordbruket totalt3 og næringsmiddelindustri utgjør av 
BNPR4. Tabell 5.3 viser at på samme måte som for primærnæringene samlet, er det i Nord-
Trøndelag hvor jordbruk utgjør prosentvis størst betydning for fylkets verdiskapning. Deretter 
følger Oppland, Hedmark, og Sogn og Fjordane. I Nord-Norge derimot (Nordland, Troms og 
Finnmark), hvor primærnæringene samlet er viktig, er det fiske og fangst, og ikke jordbruket 
som utgjør den største andelen. 
  

Tabell 5.3 Jordbruket totalt og næringsmiddelindustriens andel av BNPR,2000 

             Jordbruk totalt 

 
Næringsmiddel- drik-
kevare og tobakksin-

dustri 

       
Hele landet (m/ekstrafylket)  1,1% (0,8 %) 1,9%(1,4 %)
Østfold  1,5 % 3,6 %
Akershus  0,6 % 1,4 %
Oslo  0,0 % 1,5 %
Hedmark  3,2 % 4,0 %
Oppland  3,6 % 2,5 %
Buskerud  1,4 % 1,1 %
Vestfold  1,8 % 2,5 %
Telemark  1,0 % 1,0 %
Aust-Agder  1,0 % 1,0 %
Vest-Agder  0,8 % 1,5 %
Rogaland  1,7 % 2,2 %
Hordaland  0,6 % 2,6 %
Sogn og Fjordane  2,6 % 4,8 %
Møre og Romsdal  1,4 % 4,1 %
Sør-Trøndelag  1,4 % 3,6 %
Nord-Trøndelag  4,3 % 3,2 %
Nordland  1,2 % 2,6 %
Troms  0,8 % 3,4 %
Finnmark  0,8 % 4,0 %
Ekstrafylket  -

         
Kilde SSB 2003c 

 
Sogn og Fjordane er det fylket hvor næringsmiddelindustrien utgjør størst andel av fylkets 
bruttoprodukt. Deretter følger Møre og Romsdal, Finnmark og Hedmark. I Telemark og Aust-
Agder har denne industrien prosentvis minst betydning. 
 

                                                 
3 Jordbruket totalt inkluderer Tjenester i tilknytning til jordbruket, se tabell 3.5 
4 I det fylkesvise nasjonalregnskapet har man skilt ut fiskeforedling fra øvrig næringsmiddelindustri. Jeg har slått 
denne sammen med øvrig næringsmiddelindustri, siden jeg ikke har annen informasjon gruppert etter denne 
inndelingen.   
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5.2 Industristatistikk 
Dersom man kobler data fra det fylkesvise nasjonalregnskapet med data fra industristatistik-
ken kan man sammenstille informasjon om enkeltindustrier. Tabell 5.4 viser en fylkesforde-
ling av antall bedrifter og sysselsatte i Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og 
kjøttvarer (kjøttindustrien), og som tilsvarer industri 15.1 i tabell 3.7.  
 

Tabell 5.4 Kjøttindustrien, bedrifter og ant. sysselsatte fordelt på fylke 2000 

  
Antall be-

drifter 
Antall sys-

selsatte 
%-vis andel av ant. 

syss. i fylket 
%-vis andel av ant. 

syss. i fylkets industri 
      

 Østfold 25 1 560 1,4 % 7,6 % 
 Akershus 10 887 0,4 % 4,9 % 
 Oslo 11 569 0,1 % 2,2 % 
 Hedmark 15 1 222 1,5 % 10,7 % 
 Oppland 12 333 0,4 % 3,2 % 
 Buskerud 14 357 0,3 % 2,0 % 
 Vestfold 16 1 279 1,4 % 8,1 % 
 Telemark 3 220 0,3 % 1,9 % 
 Aust-Agder 4 111 0,2 % 1,5 % 
 Vest-Agder 7 220 0,3 % 1,8 % 
 Rogaland 26 1 360 0,7 % 4,2 % 
 Hordaland 18 690 0,3 % 2,3 % 
 Sogn og Fjordane 8 577 1,0 % 6,6 % 
 Møre og Romsdal 17 775 0,6 % 3,2 % 
 Sør-Trøndelag 21 1 287 1,0 % 8,9 % 
 Nord-Trøndelag 14 431 0,8 % 6,5 % 
 Nordland 9 447 0,4 % 4,1 % 
 Troms 9 301 0,4 % 6,1 % 
 Finnmark  3 64 0,2 % 2,0 % 
       
I alt 242 12 690 0,6 % 4,4 % 

       
Kilde: SSB 2003d 

 
I alt var det 242 bedrifter som sysselsatte 12 690 personer i kjøttindustrien i 2000. Størst an-
tall av bedriftene hadde Rogaland og Østfold, med hhv 26 og 25 bedrifter i hvert fylke. Disse 
fylkene hadde også flest antall sysselsatte i kjøttindustrien, tett fulgt av Sør-Trøndelag, Vest-
fold og Hedmark. Den fjerde kolonnen viser hvor stor andel av fylkets sysselsatte som arbei-
det i kjøttindustrien. For landet sett under ett utgjorde denne andelen 0,6 prosent. Siste kolon-
ne viser sysselsatte i kjøttindustrien som andel av antall industrisysselsatte i de respektive 
fylker. For landet sett under ett, var 4,4 prosent av alle industriansatte tilknyttet denne indust-
rien.  
 
Neste tabell viser tilsvarende data for meieriindustrien. I alt var det 5 387 sysselsatte i denne 
industrien i 2000 som arbeidet i 81 bedrifter. Størst antall av bedriftene lå i Oppland fylke, 
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mens Oslo, Vestfold og Aust-Agder hadde færrest antall bedrifter med en i hvert fylke. Flest 
sysselsatte i meieriindustrien hadde Rogaland, Hedmark og Hordaland tett fulgt av Oslo.  
 

Tabell 5.5 Meieriindustrien, bedrifter og ant. sysselsatte, 2000 

  
Antall bedrif-

ter 
Antall syssel-

satte 

%-vis andel av ant. 
syss i fylke 

%-vis andel av ant. 
syss i fylkets indust-

ri 
 Østfold 3 237 0,2 % 1,2 % 
 Akershus 2 200 0,1 % 1,1 % 
 Oslo 1 495 0,1 % 1,9 % 
 Hedmark 8 519 0,6 % 4,5 % 
 Oppland 9 402 0,5 % 3,8 % 
 Buskerud 3 93 0,1 % 0,5 % 
 Vestfold 1 115 0,1 % 0,7 % 
 Telemark 3 204 0,3 % 1,7 % 
 Aust-Agder 1 34 0,1 % 0,5 % 
 Vest-Agder 3 366 0,5 % 3,1 % 
 Rogaland 8 642 0,3 % 2,0 % 
 Hordaland 5 499 0,2 % 1,7 % 
 Sogn og Fjordane 6 214 0,4 % 2,5 % 
 Møre og Romsdal 7 361 0,3 % 1,5 % 
 Sør-Trøndelag 8 403 0,3 % 2,8 % 
 Nord-Trøndelag 4 161 0,3 % 2,4 % 
 Nordland 4 156 0,1 % 1,4 % 
 Troms 3 243 0,3 % 4,9 % 
 Finnmark  2 43 0,1 % 1,3 % 
      
I alt 81 5 387 0,2 % 1,9 % 

       
Kilde SSB 2003d 

 
De 5 387 sysselsatte i meieriindustrien utgjorde 0,2 prosent av landets totale sysselsetting, og  
1,9 prosent av alle industrisysselsatte i år 2000.  
 

5.3 Bruk av data fra nasjonalregnskapet – en oppsummering 
Kapittel 3 – 5 har hatt som formål å illustrere hvordan man ved hjelp av nasjonalregnskapstall 
kan vise jordbrukets og næringsmiddelindustriens betydning i norsk økonomi. Tallmaterialet 
har vist at mens jordbruket har en fallende andel av landets samlede verdiskapning, har nær-
ingsmiddelindustrien i større grad klart å opprettholde sin andel av verdiskapningen.  
 
En eksogen økning i sluttleveransene fra Jordbruk, jakt og viltstell har en multiplikatoreffekt 
på 1,78, mens samme analyse med basis i kjøttindustrien viser en multiplikatoreffekt på 3,08. 
Videre er det vist at jordbruket har størst betydning for verdiskapningen i fylkene Nord-
Trøndelag, Hedmark og Oppland, mens næringsmiddelindustrien er viktigst for verdiskap-
ningen i fylkene Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal. Dersom man i tillegg benytter seg av 
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industristatistikken finner man hvor i landet kjøtt og meieriindustrien er viktig for verdiskap-
ningen. Tabellene overfor har vist at en stor andel (30 prosent) av bedriftene i kjøttindustrien 
er fordelt mellom fylkene Østfold, Rogaland og Sør-Trøndelag, mens det er i fylkene Østfold, 
Hedmark og Vestfold at sysselsatte i kjøttindustrien utgjør størst andel av fylkets totale sys-
selsetting. I meieriindustrien er 41 prosent av bedriftene fordelt mellom Hedmark og Oppland, 
Rogaland og Sør-Trøndelag, mens det er i Vest-Agder, Hedmark og Oppland at sysselsatte i 
meieriindustrien utgjør størst andel av fylkets totalt antall sysselsatte.  
 
Analysene som gjør bruk av kryssløpsdata fokuserer på de interne avhengighetsforhold som 
foreligger mellom ulike næringer i Norge. Det er en måte å illustrere betydningen av den ver-
diskapning som skjer i den enkelte næring. Dersom målet er å nå fram til en tallstørrelse for 
verdiskapningen i jordbruket er bruttoproduktet ett mål på dette. I 2000 var bruttoproduktet i 
jordbruket 11,5 mrd kr, mens bruttoproduktet i nærings og nytelsesindustrien var 23,5 mrd kr, 
herav utgjør bruttoproduktet i kjøtt-, og meieriindustri 6,9 mrd kr.
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6 Forslag til videreføring av prosjektet 
 
Formålet med dette kapitlet er å komme med innspill til en eventuell videreføring av prosjek-
tet.  
 
De aller fleste analyser av næringer som skjer her til lands, er basert på det samme tallgrunn-
laget; Nasjonalregnskapstall. Årsaken til dette er at nasjonalregnskapet inneholder en avstemt 
og helhetlig oversikt over samfunnsøkonomien, som er et egnet utgangspunkt for mange typer 
analyser. De fleste som nytter statistikken bearbeider tallene, det være seg deflatering eller 
sammenstilling av tall for eget formål. Nasjonalregnskapet er offentlig statistikk, som publise-
res jevnlig, og de er relativt rimelig å anvende. 
 

6.1 Satellittregnskap for mat 
Et satellittregnskap er et regnskap som bygger på nasjonalregnskapstall og overordnede na-
sjonalregnskapsprinsipper, men der man foretar en spesiell tilpasning for å belyse et bestemt 
økonomisk fenomen mer inngående eller fra en annen synsvinkel enn i det ordinære nasjonal-
regnskapet. (SSB(1999)) 
 
Et satellittregnskap for mat har vært diskutert i SSB. Dette skulle ta for seg emner som matva-
resikkerhet og - kvalitet, avanse på matvarer, og man skulle integrere primærproduksjon med 
næringsmiddelindustri. I NILF rapporten: ”Matens pris”, har J. Fløttum fra SSB problemati-
sert spørsmålet knyttet til et satellittregnskap for mat. Mye av fokus er her rettet mot avanse-
beregningene i nasjonalregnskapet. Dette er fordi produksjonsbegrepet i varehandelen tar ut-
gangspunkt i avanser i stedet for omsetning, og fordi en har mange og små enheter i denne 
bransjen. Dette fører til at det oppstår inkonsistens mellom makro tall i Nasjonalregnskapet og 
mikro tall i næringsstatistikken. 
 
En matsatellitt vil ta utgangspunkt i de produktene man definerer som viktige for å analysere 
betydningen av mat. Disse kan man kalle matprodukter. Deretter finner man ut hvilke næring-
er som produserer disse varene, og slik definerer man omfanget. Matnæringene og matpro-
duktene kan klassifiseres rimelig detaljert for å få en grundig forståelse av den økonomiske 
prosessen og dens verdsetting. Dette kan illustreres ved en tilgangs- og anvendelsestabell på 
produktnivå et såkalt produktkryssløp. Denne tabellen kan inkludere tall for sysselsetting og 
investeringer. Deretter kan man sette opp tabeller for næringene, som produserer disse, og 
disse kan være begrenset til bare å omfatte matvarene. Den sekundære produksjonen kan også 
vises dersom det er ønskelig. Her kan man også etablere skille etter eierforhold, (innenlands 
eller utenlands, privat eller offentlig). Neste skritt er å vise tabeller som gir informasjon av 
typen fra hvem til hvem, det vil si produksjon og anvendelse hos de ulike leddene i verdikje-
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den. Opprettelsen av en matsatellitt, er et relativt stort prosjekt, og dersom man faller ned på 
en slik løsningen vil det være naturlig å søke om ekstern finansiering. 
 

6.2 Statistikkoversikt med indikatorer 
En statistikkoversikt vil være en sammenstilling av tall fra Nasjonalregnskapet som tyde-
liggjør jordbrukets plass i norsk økonomi. Et slikt tabelloppsett kunne for eksempel inneholde 
noen av tabellene i kapittel 3-5, og man kan ta deler av ideen fra et matsatellitt, for eksempel 
tilgang- og anvendelsestabell for jordbruksprodukter. Et eksempel kan være å følge matvare-
produkter fra ”jord til bord” i ulike verdisett. 
 
En slik oppstilling kan inkludere et sett med indikatorer som fanger opp bruken av utvalgte 
kollektive goder i jordbruket. De kollektive godene som assosieres med jordbruket er tett 
knyttet til miljø og ressursforvaltning. Forvaltningen av miljøvernet i Norge blir ivaretatt av 
Miljøverndepartementet med underliggende etater og Fylkesmannens miljøvernavdelinger. 
”Miljøstatus i Norge” er et nettsted som er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Mil-
jøverndepartementet. Statens forurensningstilsyn (SFT) er ansvarlig redaktør for dette nettste-
det som presenterer tall og statistikk for flere miljøindikatorer i Norge. Miljøstatus i Norge 
presenterer informasjon på landsbasis, fylkesnivå og kommunenivå for flere faktorer: Avfall, 
dyr og planter, friluftsliv, klima og ozon, kulturminner, luftforurensning, naturområder, areal-
bruk og vernet natur. Data kommer fra ulike kilder: Fylkesmannens miljøvernavdelinger, 
SSB, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for luftforskning (NILU) og 
Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA-NIKU). Nettstedet gir en over-
sikt over miljødata i Norge, og indikerer hvilke data som er tilgjengelig ved utarbeidelse av et 
indikatorprogram.  
 

Tabell 6.1 Eksempel på data for Aust-Agder per november 2003, Biologisk mangfold 

 Inngrepsfrie naturområder        (km2)  2 751  
 Antall  arter oppført i rødlisten som er påvist i Aust-Agder        277  
 Total veglengde offentlige veier      (km)   2 880  
 Areal vernet etter naturvernloven      (km2)    1 798  
 Nasjonalt utvalgte kulturlandskap             4  
 Jaktstatistikk for elg        2001    2 295  
 Jaktstatistikk for hjort       2001        50  
 Jaktstatistikk for villrein       2001      222  
 Jaktstatistikk for rovdyr        2001           1 
Kilde: Miljøstatus i Norge 

 
Dersom man skal etablere et indikatorsett, må man sikre seg at data er tilgjengelig over flere 
år. Det betyr at man enten må bygge indikatorprogrammet på offisiell statistikk, eller så må 
det settes av ressurser for å innhente opplysninger på årlig basis.   
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Et slikt prosjekt kan videreføres til et årlig notat/handbok som viser status og utviklingen i de 
ulike næringer. En slik sammenstilling kan på samme måte som Aktuelle tall fra Landbruket 
gi en del nøkkeltall om næringens betydning og utvikling. 
 
 

6.3 Modellanalyser 
Dersom neste skritt i prosjektet skal være å studere konsekvenser av endringer i ulike poli-
tikkvariable, kan bruk av en partiell likevektsmodell være veien å gå. En slik analyse vil vise 
situasjonen før og etter politikkendring, og nye likevekter for de parameterne som blir berørt. 
 
Det finnes flere typer likevektsmodeller som kan være aktuelle for en slik analyse, hvor hver 
av dem har sine fordeler og kanskje ulemper, eksempler er JORDMOD, MSG, SNF-modellen 
som tidligere er omtalt. Problemstillingen vil avgjøre hvilken modell som velges.  
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Vedlegg  Andre utvalgte arbeider om emnet 
Formålet med dette kapitelet er å presentere utvalgte arbeider som belyser problemstillingen i 
forprosjektet, og å presentere konklusjoner fra disse. 
 

I) Redusert støtte til landbruket, Regionale virkninger 
Steinar Johansen og Knut Onsager: Redusert støtte til landbruket, Regionale virkninger Rap-
port nr. 1 – 1993, Landbrukets utredningskontor  
 
Denne rapporten ble skrevet før forrige EU avstemning, og tar utgangspunkt i forslag lagt 
fram i St. meld. Nr. 8 1992-93, og NOU 11 1993: ”Mindre overføringer – mer sysselsetting”.  
 
Rapporten tar utgangspunkt i en reduksjon i overføringene til landbruket på til sammen 1,5 
mrd. kr. Rapportens hovedmål er å studere hvilken sysselsettingseffekt effekt en slik reduk-
sjon får på de enkelte regioner/fylker. Modellen de har benyttet for å beregne effekter og 
ringvirkninger er en makroøkonomisk modell fra Statistisk sentralbyrå. 
 
Resultatene viser en multiplikatoreffekt av reduserte jordbruksoverføring på 1,35 målt i antall 
årsverk. Det betyr at for hvert årsverk som får ut av jordbruket, reduseres sysselsettingen med 
til sammen 0,35 i andre næringer. Disse effektene er sterkest i Oslo, Hedmark, Oppland, Sogn 
og Fjordane og Nord-Trøndelag. Totalt anslår de en sysselsettingsnedgang på mellom 6 400 
(og 7 400 årsverk) som følge av 1,5 mrd reduksjon i overføringene. 
 
Tabellen nedenfor er hentet fra rapporten og viser de totale sysselsettingsvirkningene fordelt 
på næringer. Den viser at av de 6 350 reduserte årsverkene kommer 4 704 fra jordbruket selv, 
mens næringsmiddelindustrien kun har en reduksjon på 190 årsverk. Årsaken til at effekten i 
næringsmiddel industrien er såpass liten er under forutsetning av at det blir importert tilstrek-
kelig med varer slik at aktivitetsnivået opprettholdes.  
 

Tabell 0.1 Reduserte årsverk fordelt på næringer 

    Reduksjon i Prosent 
    ant. Årsverk   
        
  Jordbruk             4 704  74 %
  Næringsmiddelindustri                190  3 %
  Øvrig industri                270  4 %
  Privat tjenesteyting             1 186  19 %
       
  Total effekt             6 350  100 %
        
Kilde: Johansen mfl. 1993 
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Neste tabell har fordelt denne effekten på fylker. Multiplikator står i anførselstegn fordi det 
ikke er mulig å beregne fylkesvise multiplikatorer så lenge man reduserer produksjonen i flere 
fylker simultant. Multiplikatoren betyr her forholdet mellom totale og direkte sysselsettings-
endring. Det at multiplikatoreffekten er 0 i Oslo betyr at de har forutsatt at det ikke kommer 
noen direkte reduksjon i sysselsettingen i dette fylket som konsekvens av reduserte overfø-
ringer. 
 

Tabell 0.2 Reduserte årsverk og ringvirkninger per fylke 

      
Fylke Reduserte ”Multiplikator”
   Årsverk   
Østfold 341 1,41
Akershus 323 1,48
Oslo 217  
Hedmark 603 1,3
Oppland 535 1,22
Buskerud 367 1,33
Vestfold 297 1,4
Telemark 229 1,34
Aust-Agder 127 1,35
Vest-Agder 162 1,29
Rogaland 669 1,34
Hordaland 576 1,26
Sogn og Fjordane 428               1,16
Møre og Romsdal 302 1,31
Sør-Trøndelag 363 1,34
Nord-Trøndelag 426 1,23
Nordland 199 1,31
Troms 166 1,26
Finnmark 21 1,5
      
Sum 6351 1,35

      
Kilde: Johansen mfl. 1993 
 
Konsekvenser for næringsmiddelindustrien 
Analysen går videre med å lempe på forutsetningen om import av varer til industrien. Dette 
fører til en reduksjon i antall årsverk som følge av reduserte jordbruksoverføinger på 1072. 
Størst effekt får det i fylkene Hedmark og Rogaland. Den relative fordelingen illustrerer hvor 
stor andel av den totale effekten de ulike fylkene får i sin næringsmiddelindustri.  
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Tabell 0.3 Reduserte årsverk i antall og prosent fordelt på fylke 

      
Fylke Red. i antall Prosent 
  årsverk   
Østfold 85 7,9 %
Akershus 40 3,7 %
Oslo 24 2,2 %
Hedmark 108 10,1 %
Oppland 80 7,5 %
Buskerud 44 4,1 %
Vestfold 86 8,0 %
Telemark 43 4,0 %
Aust-Agder 18 1,7 %
Vest-Agder 29 2,7 %
Rogaland 143 13,3 %
Hordaland 82 7,6 %
Sogn og Fjordane 25 2,3 %
Møre og Romsdal 48 4,5 %
Sør-Trøndelag 89 8,3 %
Nord-Trøndelag 57 5,3 %
Nordland 30 2,8 %
Troms 35 3,3 %
Finnmark 6 0,6 %
      
Sum 1 072 100,0 %

      
Kilde: Johansen mfl. 1993 
 
Oppsummering 
Dette arbeidet ble utført i forkant av forrige EU-avstemning, og hadde som formål å studere 
hvilken sysselsettingseffekt en reduksjon i budsjettstøtte får på de enkelte regioner/fylker. 
Metodisk har de benyttet seg av kryssløpsanalyser og RIKMOD, en makroøkonomisk modell 
fra Statistisk sentralbyrå. Selv om det har gått et 10-år, viser resultatene at strukturen i norsk 
landbruk og næringsmiddelindustri ikke er særlig forandret, og at de tradisjonelle jordbruks-
fylkene vil være de som bærer den største byrden ved reduksjon i budsjettstøtte. 
 

II) Det multifunksjonelle jordbruket 
Orderud: Det multifunksjonelle landbruket, NIBR 2001 
 
Notatet drøfter ulike begreper og begrunnelser for det multifunksjonelle jordbruket. Hva er 
multifunksjonalitet, og hvordan er sammenhengen mellom denne egenskapen i produksjonen 
og produksjon av offentlige goder. Notatet inngår i et større prosjektet og er finansiert av 
Norges forskningsråd under programmet Marked og Samfunn. 
 
Betegnelsen ble godkjent av EU i 1992, og i 1998 fastla OECD prinsippene for begrepet. 
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”Multifunksjonalitet” skal ivareta det faktum at landbruket kan spille flere roller i vårt sam-
funn i tillegg til sin primære funksjon av å være mat- og fiberprodusent. 
Mens det eksisterer veldefinerte markeder for mat og fiber, er helt eller delvis fravær av fung-
erende markeder for jordbrukets andre funksjoner (ikke-mat), som omfatter bidrag til levende 
rurale områder og bidrag for å skaffe tilveie muligheten til miljømessige tjenester. 
 
Han hevder at det multifunksjonelle landbruket er blitt lansert i tilknytning til forhandlinger i 
GATT/WTO, hvor forhold som miljø og kulturarv osv, hevdes å være en effekt av landbruket. 
Det at multifunksjonalitet blir vektlagt av land som forventes å stå relativt svakt ved frihandel 
på matvarer er et av motivene for å se nærmere på hva som inngår i begrepet, og hvordan det 
brukes.  
 
Han mener at den internasjonale debatten rundt multifunksjonalitet ikke har gitt noen enhetlig 
definisjon av begrepet, og at det er den delen som omfatter offentlige goder som i størst grad 
er felles. Han mener at det så langt er mulig å definere følgende egenskaper eller kjennetegn 
ved multifunksjonalitet; 
 

• Indirekte virkninger 
• Offentlige goder 
• Ikke-handelsmessige karakter 

 
En indirekte virkning er goder eller ulemper som konsekvens av matproduksjonen. Et gode 
blir offentlig når enkeltaktører ikke er i stand til å hindre andre i å konsumere det, samtidig 
som konsumet ikke i nevneverdig grad reduserer andres konsum av godet. Ikke-omsettelighet, 
en situasjon hvor det mangler byttemåter som sikrer produksjon av godet, og fordeling av det.   
 
Han tar tak i den argumentasjonen som offentlige myndigheter benytter seg av når de sier at 
markedet ikke makter å ta hensyn til de effektene som samfunnet etterspør som faller inn un-
der definisjonen av offentlige goder. Og spør: Hvordan kan samfunnet begrunne en omforde-
ling av ressurser til landbruket både til mat og multifunksjonalitet, og spesielt den regionale 
dimensjonen. Sagt med andre ord, i hvilken grad kan sideeffekter av jordbruksproduksjonen 
trekkes inn som en begrunnelse for å støtte næringen.  
 
Orderud bruker rettferdighet som referanse i sin analyse. Han mener at fordelingen av sam-
funnets goder og ulemper, og hvordan dette skjer, utgjør kjernen i begrepet sosial rettferdig-
het. Er det et poeng å ha en rettferdig fordeling av miljøgoder mellom folk, slik at hvert men-
neske har krav på en rettferdig andel av spesifikke miljøgoder som miljøet yter? Skal urørt 
natur (den ikke-menneskelige natur) ha krav på rettferdighet. Ved hjelp av fem ulike teorier, 
som spenner fra nyklassisk teori via marxismen til naturøkologisk teori, analyserer han ulik-
heter innenfor bosetning og landbruk med fokus på rettferdighet. 
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Oppsummering 
Gjennomgangen av teoriene avdekker at kriterier for det som er rettferdig varierer med vekt-
legging av enkeltmenneskets rett på grunnlag av egne ressurser å tilfredstille sin egennytte, til 
retninger som i varierende grad søker å ta hensyn til folk med begrensete ressurser. Rapporten 
gir et vitenskapelig bidrag til diskusjonen om bruk av felles ressurser og problematiserer be-
grepet multifunksjonalitet. Den gir etter min mening viktig poenger i debatten om hvilken 
rolle landbruket skal spille i det norske samfunn. 
 
 

III) En generell likevektsmodell med fokus på jordbruk og 
næringsmiddelindustri 
Gaasland et. al: En generell likevektsmodell med fokus på jordbruk og næringsmiddelindustri, 
SNF-rapport nr 16/2001 
 
Rapporten beskriver en generell likevektsmodell som er utarbeidet for å analysere økonomis-
ke konsekvenser av endringer i rammebetingelser og virkemiddelbruk jordbruk og nærings-
middelindustri. Det er i modelleringen lagt spesiell vekt på å fange opp samspillet mellom de 
nevnte sektorer og mellom hvert ledd i verdikjeden. 
 
Modellen er utarbeidet på bakgrunn av data fra Statistisk Sentralbyrå, seksjon for Nasjonal-
regnskap og Seksjon for industristatistikk, og JORDMOD. Forfatterne motiverer modellopp-
byggingen med at støtteordningene i jordbruk og næringsmiddelindustri i de senere år er blitt 
satt under press, og at det i et slikt perspektiv er behov for nærmere kartlegging og analyser av 
sentrale sammenhenger mellom virkemiddelbruk, handelspolitiske rammevilkår og sam-
funnsøkonomisk lønnsomhet i jordbruk og næringsmiddelindustri. 
 
Forfatterne mener de har utarbeidet et verktøy som er egnet til å studere problemstillinger 
knyttet til 
 

• Konsekvenser for næringsmiddelindustri ved endret støtte til jordbruket 
• Hva skjer dersom utjevningssystemet i meierisektoren fjernes,  
• Konsekvenser av endrede handelsrestriksjoner 
• Hva er de reelle kostnaden ved jordbrukspolitikken når man tar hensyn til ringvirk-

ninger. 
 
Oppsummering 
Modellen måler endringer i virkemiddelsystemet ved hjelp av faktorer som økonomisk vel-
ferd, faktorbruk og ressursallokering, produksjon, handel og relative priser. Rapporten er en 
dokumentasjon av hvordan modellen er bygget opp og gir et eksempel på analyse. Den er 
muligens et utgangspunkt for videre analyser i prosjektet. 
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IV) Betydingen av fiskeri- og havbruksnæringen – en ring-
virkningsanalyse 
KMPG mfl.: Betydingen av fiskeri- og havbruksnæringen – en ringvirkningsanalyse, Utarbei-
det for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond, 2003 
 
Formålet med denne rapporten er å beregne ringvirkninger av fiskeri og havbruksnæringen i 
det norsk samfunnet.  
 

”Analysens primære fokus har vært å etablere en forståelse av de totale virkninger som genereres 
av aktiviteten i fiskeri- og havbruksnæringen nasjonalt. Det innebærer at man har søkt å etablere 
sammenhenger mellom aktivitetsnivået i den primære verdikjeden innen fiskeri og havbruk, og ak-
tiviteten er avledet virksomhet, uavhengig av hvor denne finner sted i landet” 

 
Metodisk har man valgt å etablere to hovedverdikjeder, hhv fiskeri og havbruk. I fiskeri inn-
går tradisjonelt fiske, foredling og eksport/handelsledd, mens havbruk inngår oppdrett, fored-
ling og handelsledd. Deretter deles det inn igjen i fire næringsgrupper, Fangst, Oppdrett, for-
edling og grossistledd.  
 
Analysen er i hovedsak basert på nasjonalregnskapstall. De har kjørt kryssløpsanalyser, og 
virkningstabeller. I tillegg har de prøvd å isolere deler av næringene som faller inn under de-
res definisjoner. Dette er blitt gjort ved å ta utgangspunkt i næringsinndelingen i Nasjonal-
regnskapet. Data herfra er deretter blitt koblet med regnskapsinformasjon fra KMPG. 
 
De definerer ringvirkninger på følgende måte:” med ringvirkninger av en næring mener vi her 
de økonomiske virkningen hos ulike underleverandører av at næringen kjøper varer av disse.” 
og …” Virkningene summeres bakover i alle ledd i leverandørkjedene.” … ”Ringvirkningene 
kan deles inn i direkte og indirekte virkninger, Multiplikatorvirkning brukes også om det 
samme.” 
 
De definerer direkte virkninger som de virkningene som skapes hos leverandører som leverer 
direkte til næringen, mens indirekte virkninger er de virkningene som skapes av øvrige under-
leverandører. Direkte virkninger er derfor sammenfallende med oppstillingen i tabell 4a og 
4b, mens indirekte virkninger er hva som i tillegg genereres av etterspørsel fra øvrig nærings-
liv. Summen av disse to er så langt jeg kan se lik mulitplikatoreffektene i tabell  
 
For å tallfeste hvor viktig en næringskjede er for økonomien foretas to koeffisientberegninger; 
først beregnes koeffisienter ved en kryssløpsanalyse for hele økonomien, og deretter en analy-
se uten de aktuelle næringene/aktiviteter. Differansen mellom de to beregningene tolker de 
som et uttrykk for den totale virkningen av næringens betydning. Dette er en statisk analyse, 
som gir grunnlag for partielle beregninger, det betyr alt annet holdes konstant. 
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Oppsummering 
Rapporten er omfangsrik, og dette har sin årsak i valgt presentasjonsform. De har valgt å 
splitte opp analysen i ulike bolker, og hver av disse har en beskrivelse av beregningsoppleg-
get. Men, kort fortalt har de utført kryssløpsanalyser med og uten en næringskjede, for deret-
ter å finne ut hvilken effekt en slik næringskjede har for økonomien. I tillegg har de foretatt 
regionale beregninger for utvalgte kommuner hvor fiske og fiskeoppdrett har stor betydning 
for verdiskapning. 
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