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Forord 

Oppmerksomheten i dette notatet er rettet mot gårdbrukernes individuelle tilpasninger til 

redusert jordbruksinntekt. I tillegg er det sett nærmere på hvordan gårdbrukerne stiller seg til 

et knippe benyttede tiltak for å forbedre gårdbrukernes situasjon. Til slutt i notatet ses det 

nærmere på hvilke råd gårdbrukerne vil gi til neste generasjon knyttet til framtidig drift på 

gården. 

Spørsmålene som ligger til grunn for dette notatet, ble stilt våren 2002 til et utvalg av landets 

gårdbrukere i forbindelse med landbruksomnibusen til Landbrukets Utredningskontor og 

Opinion AS. De fleste av spørsmålene ble også stilt våren 2001, og i de tilfellene blir 

resultatene fra 2002 sammenlignet med svarene i 2001. 

Notatet er ført i pennen av Odd Lutnæs ved Landbrukets Utredningskontor, som også står 

ansvarlig for de slutninger, analyser og betraktninger som er foretatt. 

Vi takker Norges Bondelag for et interessant oppdrag. 

Oslo, april 2002 

Hanne Eldby 

Prosjektkoordinator 
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1 Innledning 

I dette notatet presenteres resultatene av en spørreundersøkelse rettet mot gårdbrukerne våren 

2002. Hensikten har vært årette oppmerksomheten mot de individuelle tilpasninger 

gårdbrukerne gjør når deres rammevilkår blir endret, og her er det snakk om hva de gjør om 

inntektene fra gårdsdriften reduseres. 

Alle spørsmålene, bortsett fra to, ble også stilt våren 2001. Hensikten er å undersøke om det 

har skjedd noen endring fra 2001til2002 i måten gårdbrukerne vil handle i en situasjon der 

inntektene fra gårdsdriften blir redusert. Svarene fra 2001 er tidligere presentert i kortnotat nr. 

3-2001 fra Landbrukets Utredningskontor. 

Dette notat blir innledet med kort å se på inntektsutviklingen i landbruket de senere år. I 

kapittel 3 og 4 blir resultater fra årets spørreundersøkelse presentert. 
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2 Angående inntektspolitisk målsetning for 
landbruket og senere års inntektsmessige 
utvikling 

I forbindelse med prosjektet "Forenkling av virkemidlene i landbrukspolitikken", FOLA, slås 

det fast at det ikke lengre er knyttet noen overordnet inntektspolitisk målsetning i norsk 

landbrukspolitikk (Søyland m.fl. 2002:23). 

2.1 Den rådende offentlige politikk vedrørende gårdbrukernes 
inntekt 

Det har ikke skjedd grunnleggende endringer siden 2001 når det gjelder hva som er de 

rådende inntektspolitiske målsetninger innenfor landbruket. Samtidig kan det være greit å ha 

formuleringene klart for seg, så vi gjengir her essensen av dem1
. 

I St.meld. nr. 19 (1999-2000)) er ordlyden som følger (side 90): 

For å sikre at landbruket skal kunne utføre de mangesidige samfunnsoppgavene som næringen er 
tildelt, vil Regjeringen utføre en aktiv landbrukspolitikk og tilby næringen inntektsmuligheter og 
sosiale vilkår, som sikrer rekrutteringen til næringen og som gjør det mulig for utøverne i 
jordbruketåta del i inntekts- og velferdsutviklingen i samfunnet på lik linje med andre grupper. 

I den ovennevnte stortingsmeldingen og i Stortingets behandling av den (Innst. S. nr. 167 

(1999-2000), understrekes det at gårdbrukerne er selvstendige næringsdrivende (side 28): 

"Fortsatt vil næringens egen tilpasning ha avgjørende betydningfor den faktiske 

inntektsutviklingen". 

Dette understrekes ved at en i den forbindelse peker på flere forhold: 

• God utnytting av markedsmulighetene 

• Økt mangfold 

• Et balansert marked 

• Strukturelle endringer 

• Fornuftige kostnadstilpasninger 

I komiteinnstillingen blir det videre bemerket at landbrukshusholdningene i økende grad 

henter sine inntekter fra andre kilder enn fra bruket. Det blir her skilt i mellom de bruk som 

henter henholdsvis en liten og en stor andel av sin inntekt fra bruket. Flertallet bemerket at det 

er "nødvendig å omfordele jordbruksavtalens økonomiske virkemidler i retning av bruk som 

har ressursgrunnlag til å gi et viktig bidrag til sysselsetning og inntekt". Flertallet i 

1 Dette er også beskrevet og presentert slik i LU - kortnotat 3-2001. 
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næringskomiteen sier videre at de er klar over at inntektene på 90-tallet i jordbruket har 

utviklet seg svakere enn for andre grupper i samfunnet. Det blir her understreket at den 

manglende markedstilpasningen (marked i ubalanse) har stått i veien for å hente ut en større 

andel av det inntektspotensialet som har ligget i Jordbruksavtalen gjennom målprisene. 

2.2 Landbrukets inntektsutvikling i de senere år 

Med utgangspunkt i tall fra budsjettnemnda i jordbruket skal vi her kort referere til 

utviklingen de senere årene. 

Et av resultatmålene som Budsjettnemnda for jordbruket utarbeider for å måle 

verdiskapningen i jordbruket er "vederlag til arbeid og egenkapitel". Det uttrykker hva som 

"står igjen til godtgjøring av all arbeidsinnsats, inkl. leid arbeid og egenkapital innsatt i 

drifta, etter at alle kostnader, inkl. renter på lånt kapital er fratrukket produksjonsinntekter og 

tilskudd" (BFJ 2001 : 5). I figurene 2.1 og 2.2 under går det fram hvordan vederlag til arbeid 

og egenkapital har utviklet seg siden 1994 i løpende priser og i faste 2000 kroner. 
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Figur 2.1 Vederlag til arbeid og egenkapital 1994-2002 pr. årsverk, ifølge normaliserte 
regnskaper. Løpende priser og i faste 2000 kroner. 
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Figur 2.2 Vederlag til arbeid og egenkapital 1994-2002 for jordbruket totalt, i følge 
normaliserte regnskaper. Løpende priser og i faste 2000 kroner. 
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3 Gårdbrukernes svar 
I dette som er hovedkapitlet i notatet, presenteres gårdbrukernes svar på spørsmål som er 

rettet mot følgende områder2
: 

1. Tilpasning til reduserte inntekter. 

2. Hvilke områder det er mest nærliggende å redusere kostnader. 

3. Hvilke tiltak gårdbrukerne mener kan forbedre deres situasjon som gårdbruker. 

4. Om de vil anbefale neste generasjon å overta gården når den tid kommer. 

Spørsmålene som ligger til grunn for dette kapitlet, ble stilt til et tilfeldig utvalg på 1000 

gårdbrukere som er registrert i Produsentregisteret. Spørsmålene er stilt i forbindelse med 

landbruksomnibusen. Det er en omnibusundersøkelsen rettet mot landbruksbefolkningen som 

Opinion AS og Landbrukets Utredningskontor gjennomfører hver vår og høst. Undersøkelsen 

våren 2002 ble gjennomført i perioden 11. -22. mars. 

Spørsmålene vil bli sett i forhold følgende kjennetegn og bakgrunnsinformasjon ved 

gårdbrukerne og eiendommene: 

• Produksjonsretning (melk, kjøtt, egg og fjørfe, grønnsaker/frukt/bær/potet/blomster) 

• Regional tilhørighet, etter denne firedelingen: 
•!• Sentrale Østlandet og Sørlandet: Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Telemark, Aust og Vest Agder 
•!• Hedmark, Oppland og Buskerud 
•!• Vest Norge: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 
•!• Trøndelag og Nord-Norge: Sør og Nord Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark 

• Alder 

• Kjønn 

• Andel inntekt fra gårdsdrift 

I tillegg vil det på de spørsmålene, der vi har sammenlignbare opplysninger fra undersøkelsen 

i 2001, bli foretatt sammenligninger med svarene avgitt våren 20023
. 

I de statistiske testene, som er foretatt, er det satt et signifikanskrav på 5 prosent. Det 

innebærer at det er minst 95 prosent sjanse for at de sammenhengene vi finner i utvalget også 

ville ha blitt funnet om vi intervjuet alle gårdbrukerne. Signifikante sammenhenger blir 

markert med ei stjerne (*) i tabellene og i figurene i dette notatet. 

2 I vedlegg 1 er spørsmålene presentert. 
3 I dette notatet vil også ordlyden "200 I-undersøkelsen" og "2002-undersøkelsen" bli brukt. De henviser til 
hvilket år undersøkelsene ble gjennomført. 
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3.1 Tilpasning til reduserte inntekter 

Det første spørsmålet vi skal se nærmere på er: "Hva gjør du og din familie dersom inntektene 

fra jordbruket reduseres? 

Øke nåværende produksjon på gården* 

Starte opp ny form for jordbruksproduksjon 

Øke inntektene utenfor gården* 

Redusere kostnader* 

Forpakte/leie bort gården* 

Overdra gården til neste generasjon* 

Selge gården* 

Ingen av delene, ikke sikker* 
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Figur 3.1 Gårdbrukernes svar på hva de vil gjøre om inntektene i fra jordbruket går ned. 
Svar avgitt i mars 2002 og i mars 2001.( N=1000 i hvert utvalg). 

Gårdbrukerne har her hatt mulighet til å avgi flere svar. Det er noen flere som har tatt stilling 

til svaralternativene i 2002 enn i 2001. Videre ser vi at bortsett fra alternativet med å starte 

opp med ny produksjon, er det gjennomgående flere i 2002 enn i 2001 som har svart at de vil 

iverksette de foreslåtte tiltakene. Vi ser at det er betydelig flere, 11 prosent, som har svart at 

de vil møte en situasjon med reduserte inntekter fra jordbruket, med å øke innsatsen utenfor 

gården. I 2002 er denne andelen oppe i 65 prosent. Til sammenligning ser vi at 22 prosent 

svarer at de vil møte en slik situasjon med å øke nåværende produksjon på gården. 

I de neste avsnittene vil vi se nærmere på svarene som er gjengitt i figur 3.1 opp mot 

bakgrunnsinformasjonen, og vi vil legge vekt på å framheve påviste signifikante 

sammenhenger. Når det gjelder alternativet om å "redusere kostnader", "overdra gården til 

neste generasjon" og "ingen av delene/ikke sikker", er det ikke avdekket signifikante 

sammenhenger. Det innebærer at svarene, slik de er presentert i figur 3.1, er det mest 

dekkende uttrykket for hvordan gårdbrukerne har svart når det de svaralternativene. De vil 

derfor ikke bli nærmere omtalt i denne delen av notatet. 
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3.1.1 Øke nåværende produksjon 

I figur 3 .1 går det fram at 22 prosent av landets gårdbrukere svarer at de vil møte en situasjon 

med reduserte jordbruksinntekter med å øke nåværende produksjon. Vi skal her se nærmere 

på om det er grupper av produsenter som utmerker seg i en slik sammenheng. 

Tabell 3.1 

Melk (N=409) 

Kjøtt* (N=609) 

Andel av produsentene som har svart at de vil øke nåværende produksjon ved 
gården for å kompensere reduserte inntekter fra jordbruket, sett etter 
produksjonsretning. Svar avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

Øke nåværende produksjon 

Ja Nei Totalt 

23 77 100 

26 74 100 

Egg/fjørfekjøtt (N=31)i (26) (74) (100) 

Grønnsaker, frukt, potet, blomster* (N=l06) 32 68 100 

Kom(N=285) 19 81 100 

Totalt (N=lOOO) 22 78 100 
1 Det er få egwfjørfekjøttprodusenter. Derfor er prosenttallene markert med parentes 

Av tabellen over det fram at en noe større andel av kjøtt- og grøntprodusentene, enn blant de 

øvrige produsentene, som har svart at de vil øke nåværende produksjon på gården om 

jordbruksinntektene reduseres. 

Av tabellen under ser vi også at det er de som henter størst andel av husstandens inntekt fra 

gården, som er mest tilbøyelige til å svare at de vil øke nåværende produksjon på gården, for å 

kompensere redusert jordbruksinntekt. 

Tabell 3.2 Andel av produsentene som har svart at de vil øke nåværende produksjon ved 
gården for å kompensere reduserte inntekter fra jordbruket, sett etter hvor stor 
andel av husstandens inntekt de henter fra gårdsdriften. Svar avgitt mars 2002. 
Prosentvis fordeling 

* Øke nåværende produksjon 

Ja Nei Totalt 

Under 25 prosent (N=298) 12 88 100 

25-49 prosent (N=232) 21 79 100 

50-74 prosent (N=233) 27 73 100 

75 prosent eller mer (N=211) 29 71 100 

Totalt (N=lOOO) 22 78 100 

I neste tabell ser vi at jo yngre gårdbrukerne er, desto flere svarer at de vil øke nåværende 

produksjon på gården. 
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Tabell 3.3 Andel av produsentene som har svart at de vil øke nåværende produksjon ved 
gården for å kompensere reduserte inntekter fra jordbruket, sett i forhold til 
gårdbrukernes alder. Svar avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

* Øke nåværende produksjon 

Ja Nei Totalt 

Under 40 år (N=217) 31 69 100 

40-49 år (N=295) 25 75 100 

50-59 år (N=330) 17 83 100 

60 år og eldre (N=158) 13 87 100 

Totalt (N= lOOO) 22 78 100 

3 .1.2 Starte opp ny form for jordbruksproduksjon 

Vi har sett i figur 3 .1 at 17 prosent av landets gårdbrukere svarer at de vil møte en situasjon 

med reduserte jordbruksinntekter med å starte opp en ny form for jordbruksproduksjon. Det er 

en akkurat like stor andel som svarte det i 200 I-undersøkelsen. Her skal vi imidlertid se 

nærmere på om det er enkelte grupper av produsentene som utmerker seg i en slik 

sammenheng. 

Tabell 3.4 Andel av produsentene som har svart at de vil starte opp en ny form for 
jordbruksproduksjon ved gården for å kompensere reduserte inntekter fra 
jordbruket, sett etter produksjonsretning. Svar avgitt mars 2002. Prosentvis 
fordeling 

Melk* (N=409) 
Kjøtt * (N=609) 
Egg/fjørfekjøtt (N=31) i 
Grønnsaker, frukt, potet, blomster* (N= 106) 
Kom* (N=285) 
Totalt (N=lOOO) 

Starte opp ny form for jordbruksproduksjon 
Ja Nei 
14 86 
13 87 

(13) (87) 
24 75 
21 79 

16,5 83,5 
' Det er få egg/fjørfekjøttprodusenter. Derfor er prosenttallene markert med parentes 

Totalt 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Av tabellen over ser vi at det i første rekke er grøntprodusentene, vidt definert, som svarer at 

de vil møte en situasjon med fallende jordbruksinntekter med å starte opp en ny form for 

jordbruksproduksjon. Derimot er det færre melk- og kjøttprodusenter som svarer bekreftende 

på dette spørsmålet. 
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Tabell 3.5 Andel av produsentene som har svart at de vil starte opp ny form for 
jordbruksproduksjon om det blir reduserte inntekter fra jordbruket, sett i 
forhold til bosted. Svar avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

* Starte opp ny form for jordbruksproduksjon 

Ja Nei Totalt 

Sentrale Østlandet og Sørlandet (N=238) 22 78 100 

Hedmark, Oppland og Buskerud (N=267) 15 85 100 

Vest Norge (N=309) 16 84 100 

Trøndelag og Nord-Norge (N= l86) 12 88 100 

Totalt (N=lOOO) 16,5 83,5 100 

Det sentrale Østlandet og Sørlandet skiller seg noe ut fra gårdbrukerne i resten av landet, ved 

at en noe høyere andel her har svart at de vil gå i gang med en ny form for 

jordbruksproduksjon om inntektene fra jordbruket reduseres. 

Tabell 3.6 

* 

Andel av produsentene som har svart at de vil starte opp med en ny form for 
jordbruksproduksjon, om det blir reduserte inntekter fra jordbruket, sett i 
forhold til gårdbrukernes alder. Svar avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

Starte opp ny form for jordbruksproduksjon 

Ja Nei Totalt 

Under 40 år (N=217) 22 78 100 

40-49 år (N=295) 19 81 100 

50-59 år (N=330) 13 87 100 

60 år og eldre (N=l58) 11 89 100 

Totalt (N=lOOO) 16,5 83,5 100 

Vi ser at de som er inntil 50 år i noe større grad svarer at de vil starte opp med en ny form for 

jordbruksproduksjon, enn de som er 50 år og eldre. 

3 .1.3 Øke inntektene utenfor gården 

I figur 3 .1 har vi allerede sett at det er en signifikant økning i andelen produsenter som svarer 

at de vil øke inntektene utenfor gården, om jordbruksinntektene fra gården går tilbake. I denne 

undersøkelsen har 65 prosent svart at de vil velge en slik strategi. I dette avsnittet er 

oppmerksomhet rettet mot de grupper av produsenter som skiller seg ut fra dette bildet. 

Tabell 3.7 

* 
Menn (N=897) 

Kvinner (N=l03) 

Totalt (N=lOOO) 

Andel av produsentene som har svart at de vil øke inntektene utenfor gården, 
om det blir reduserte inntekter fra jordbruket, sett i forhold til gårdbrukernes 
kjønn. Svar avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

Øke inntektene utenfor gården 

Ja Nei Totalt 

66 34 100 

53 47 100 

65 35 100 
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Vi ser at flertallet, uavhengig om det er kvinner eller menn, vil bestrebe å hente mer inntekter 

utenfor gården om inntektene reduseres. Det er en noe større andel menn enn kvinner som 

svarer det. En nærliggende forklaring er situasjonen i utgangspunktet; ved at kvinnene i større 

grad enn mennene allerede driver gårder der en henter en større andel av husstandens inntekt 

utenfor gården. For mens 43 prosent av kvinnene svarer at de henter mindre enn ~ av 

husstandens inntekt fra gårdsdriften, så er den tilsvarende andelen blant menn 28 prosent. 

Tabell 3.8 Andel av produsentene som har svart at de vil øke inntektene utenfor gården, 
om det blir reduserte inntekter fra jordbruket, sett i forhold til gårdbrukernes 
alder. Svar avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

* Øke inntekten utenfor gården 

Ja Nei Totalt 

Under 40 år (N=217) 69 31 100 

40-49 år (N=295) 72 28 100 

50-59 år (N=330) 65 35 100 

60 år og eldre (N=158) 46 54 100 

Totalt (N=lOOO) 65 35 100 

I alle aldersgrupper er det en stor andel som svarer at de vil møte en situasjon med reduserte 

inntekter frajordbruket med å hente mer inntekter utenfor gården. Det er også tilfellet blant de 

som er 60 år eller eldre, der så mange som 46 prosent svarer at de vil gjøre det. 

Tabell 3.9 Andel av produsentene som har svart at de vil øke inntektene utenfor gården 
for å kompensere reduserte inntekter fra jordbruket, sett etter hvor stor andel 
av husstandens inntekt de henter fra gårdsdriften. Svar avgitt mars 2002. 
Prosentvis fordeling 

* Øke inntektene utenfor gården 

Ja Nei Totalt 

Under 25 prosent (N=298) 66 34 100 

25-49 prosent (N=232) 74 26 100 

50-74 prosent (N=233) 70 30 100 

75 prosent eller mer (N=211) 50 50 100 

Totalt (N= lOOO) 65 35 100 

Gårdbrukerne som henter 75 prosent eller mer av husstandens inntekt fra gården, har i mindre 

grad enn de øvrige gårdbrukerne svart at de vil kompensere reduserte jordbruksinntekter 

gjennom å øke inntektene utenfor gården. Dette er i tråd med at disse gårdbrukerne i noe 

større grad enn de øvrige svarte at de ville øke nåværende produksjon på gården, om 

inntektene fra jordbruket reduseres, slik vi så i delkapittel 3 .1.1. 
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3.1.4 Redusere kostnader 

Vi har sett at 39 prosent av gårdbrukerne i mars 2002 svarte at de ville redusere kostnadene 

om jordbruksinntektene reduseres, og i første omgang skal vi kort se nærmere på om det 

enkelte grupper av produsentene som skiller seg ut fra gjennomsnittet i dette spørsmålet. I 

delkapittel 3.2 kommer vi nærmere tilbake til hvordan gårdbrukerne vil redusere kostnadene. 

Tabell 3.10 Andel av produsentene som har svart at de vil redusere kostnadene, om det blir 
reduserte inntekter fra jordbruket, sett i forhold til gårdbrukernes kjønn. Svar 
avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

* Redusere kostnadene 

Ja Nei Totalt 

Menn (N=897) 41 59 100 

Kvinner (N=l03) 21 79 100 

Totalt (N=lOOO) 39 61 100 

Vi ser at det er 20 prosent flere menn enn kvinner som svarer at de vil møte en situasjon der 

inntektene fra jordbruket reduseres med å redusere kostnadene. 

Dessuten er en viktig forskjell fra 2001-undersøkelsen, at det i 2002-undersøkelsen ikke er 

avdekket forskjeller mellom de ulike produksjonsretningene i synet på å redusere kostnadene, 

som en følge av at inntektene reduseres. I 2001 utmerket melke- og kjøttprodusentene seg ved 

å trekke fram reduserte kostnader som et alternativ. Det som er skjedd er at de gårdbrukerne 

innenfor de øvrige produksjonsretningene nå svarer det i like stor grad som melke- og 

kjøttprodusentene. 

3.1.5 Forpakte bort gården 

Det er, som vist i figur 3.1, i alt 22 prosent av gårdbrukerne som svarer at de vil forpakte eller 

leie bort gården om jordbruksinntektene reduseres. Det er en økning på fem prosent fra 2001-

undersøkelsen. 

Tabell 3.11 Andel av produsentene som har svart at de vil forpakte bort gården om det blir 
reduserte inntekter fra jordbruket, sett etter produksjonsretning. Svar avgitt 
mars 2002. Prosentvis fordeling 

Forpakte bort gården 

Ja Nei Totalt 

Melk* (N=409) 16 84 100 

Kjøtt* (N=609) 19 81 100 
Egg/fjørfekjøtt (N=31) i (13) (87) (100) 

Grønnsaker, frukt, potet, blomster (N=l06) 17 83 100 

Kom* (N=285) 28 72 100 

Totalt (N=lOOO) 22 78 100 

' Det er få egg/fjørfekjøttprodusenter. Derfor er prosenttallene markert med parentes 
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I tabellen over ser vi at kornbøndene i større grad enn de øvrige gårdbrukerne svarer at de vil 

forpakte bort gården. Melkebøndene har i minst grad svart at de vil velge å forpakte bort 

gården, som følge av at jordbruksinntektene går ned. 

Tabell 3.12 Andel av produsentene som har svart at de vil forpakte bort gården om det blir 
reduserte inntekter fra jordbruket, sett i forhold til bosted. Svar avgitt mars 
2002. Prosentvis fordeling 

* Forpakte/leie bort gården 

Ja Nei Totalt 

Sentrale Østlandet og Sørlandet (N=238) 24 76 100 

Hedmark, Oppland og Buskerud (N=267) 27 73 100 

Vest-Norge (N=309) 18 82 100 

Trøndelag og Nord-Norge (N=l86) 17 83 100 

Totalt (N=lOOO) 22 78 100 

Vi ser av tabellen over at bortforpaktning anses som et aktuelt alternativ av relativt flere på 

Sør- og Østlandet enn i Vest-Norge og i de nordligste delene av landet. 

Tabell 3.13 Andel av produsentene som har svart at de vil forpakte bort gården om 
jordbruksinntektene reduseres, sett etter hvor stor andel av husstandens inntekt 
de henter fra gårdsdriften. Svar avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

* Forpakte/leie bort gården 

Ja Nei Totalt 

Under 25 prosent (N=298) 28 72 100 

25-49 prosent (N=232) 25 75 100 

50-74 prosent (N=233) 15 85 100 

75 prosent eller mer (N=211) 16 84 100 

Totalt (N=lOOO) 22 78 100 

Gårdbrukere som henter mindre enn halvparten av husstandens inntekter fra gården, svarer at 

de vil leie bort/forpakte bort gården om jordbruksinntektene reduseres oftere, enn de som 

henter en høyere prosentandel av inntektene fra gårdsdriften. 

3 .1. 6 Å selge gården 

I alt svarer 13 prosent av gårdbrukerne at de vil selge gården om jordbruksinntektene 

reduseres. Det er vist i figur 3 .1. Her er imidlertid oppmerksomheten rettet mot om det er 

noen grupper av produsentene som er over- eller underrepresentert i forhold til 

gjennomsnittet. 
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Tabell 3.14 Andel av produsentene som har svart at de vil selge gården om det blir 
reduserte inntekter fra jordbruket, sett etter produksjonsretning. Svar avgitt 
mars 2002. Prosentvis fordeling 

Selge gården 

Ja Nei Totalt 

Melk* (N=409) 16 84 100 

Kjøtt (N=609) 15 85 100 

Egg/fjørfekjøtt (N=31) i (16) (84) (100) 

Grønnsaker, frukt, potet, blomster (N= 106) 14 86 100 

Kom* (N=285) 10 90 100 

Totalt (N=lOOO) 13 87 100 

' Det er få egg/fjørfekjøttprodusenter. Derfor er prosenttallene markert med parentes 

Det er kom- og melkeprodusentene som skiller seg noe ut her. Forskjellene er imidlertid små 

mellom de ulike produksjonsretningene. 

Tabell 3.15 Andel av produsentene som har svart at de vil selge gården om det blir 
reduserte inntekter fra jordbruket, sett i forhold til bosted. Svar avgitt mars 
2002. Prosentvis fordeling 

* Selge gården 

Ja Nei Totalt 

Sentrale Østlandet og Sørlandet (N=238) 10 90 100 

Hedmark, Oppland og Buskerud (N=267) 11 89 100 

Vest-Norge (N=309) 14 86 100 

Trøndelag og Nord-Norge (N= l86) 19 81 100 

Totalt (N= lOOO) 13 87 100 

I tabellen over ser vi at det er færrest på det sentrale Østlandet og på Sørlandet, og en høyest 

andel blant de i Trøndelag og Nord-Norge, som svarer at de vil selge gården om 

jordbruksinntektene faller. Dette er et motsatt bilde av det vi så i delkapittel 3.1.5, der 

interessen for å forpakte/leie bort gården ble fortrukket av en større andel på det sentrale 

Østlandet og Sørlandet enn i de nordligste landsdelene. 

3.1.7 Overdra gården til neste generasjon 

Hele 26 prosent svarer at de vil overdra gården til neste generasjon, om inntektene fra 

jordbruket går ned. Den eneste av bakgrunnsvariablene som gir tilleggsinformasjon utover 

det, er alder. 
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Tabell 3.16 Andel av produsentene som har svart at de vil overdra gården til neste 
generasjon, om det blir reduserte inntekter fra jordbruket, sett i forhold til 
gårdbrukernes alder. Svar avgitt mars 2002. 

* Overdra gården til neste generasjon 

Ja Nei Totalt 

Under 40 år (N=2 l 7) 8 92 100 

40-49 år (N=295) 16 84 100 

50-59 år (N=330) 37 63 100 

60 år og eldre (N=l58) 49 51 100 

Totalt (N=lOOO) 26 74 100 

Det som går fram av tabellen over må sies å være som forventet: Jo eldre brukerne er desto 

større andel vurderer å møte en situasjon med reduserte inntekter med å slippe til neste 

generasjon på gården. 

3.2 Om en skal redusere kostnader-hvor vil det bli kuttet? 

Alle gårdbrukerne fikk spørsmål om hva som er den mest aktuelle måten å redusere 

kostnadene på av å utsette investeringer, redusere driftskostnader eller å redusere personlig 

forbruk. I figuren under ser vi gårdbrukernes svar. 

I I I I 
Utsette in'Ælstering 13 

I I 
Redusere driftskostnadene I ' 9 

I I 
Redusere personlig forbruk 111 

I I 
Ikke aktuelt å redusere kostnadene 111 

I I 
Ingen av delene, ikke sikker 116 

I I 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Prosent 

Figur 3.2 Gårdbrukernes svar på hvilken måte som er den mest aktuelle for dem å 
redusere kostnadene med (N= 1000). 

Av gårdbrukernes svar går det fram at 33 prosent svarer at den mest aktuelle måten å redusere 

kostnadene på er å utsette investeringene. 29 prosent svarer at de vil kutte i driftskostnadene, 

mens elleve prosent svarer at de vil redusere i det personlige forbruket. 

Det er verdt å merke seg her at gårdbrukerne her har rimelig sammenfallende svar, uavhengig 

av produksjon, bosted, alder, kjønn og inntektsandel fra gård. Dette underbygger det vi 
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tidligere har sett i delkapittel 3.1.4, der det i 2002-undersøkelsen ikke er avdekket forskjeller 

mellom ulike grupper produsenter i synet på å redusere kostnadene i en situasjon der 

inntektene i jordbruket går ned. 

I denne undersøkelsen er spørsmålet om hvordan de vil redusere kostnadene stilt alle 

gårdbrukerne i undersøkelsen. Dette til forskjell fra fjorårets undersøkelse, da spørsmålet stilt 

som oppfølging til de som svarte at de ville redusere kostnadene som følge av at inntektene i 

jordbruket gikk ned. For å kunne sammenligne 2002-svarene med 2001-svarene, har vi valgt å 

se nærmere på de som i 2002-undersøkelsen har svart at de vil redusere kostnadene om 

inntektene frajordbruket. I figuren under er deres svar gjengitt. 

Utsette imestering ••l!!!!!!...,.._1_1111 """"""•-11111 __ !!ll!. 1111.._......l __ !!!!!!l._,..llJ!,=••=llll ~--_1111 __ 1~··=·~··- ~=~? 
I 

Redusere driftskostnadene ._ll!IT• -11111!!!1~ 1!!!,., __ ,·=-•=11111!!!!1~ •••~1!!!_ ••~1111. •-~•.-==11111111!!!!!!_11111,,....11111• ,,•l:l 42 

I 
15 

Redusere personlig forbruk ,__ ________ __.118 

-l I 
Ingen av delene, ikke sikker = . =--'. 1 ~ 

I 

0 5 10 15 20 25 30 

Prosent 

I D 2001 (N=342) • 2002 (N=381) I 

35 40 45 

Figur 3.3 Svarene til de gårdbrukerne som svarte at de ville møte en situasjon med 
reduserte jordbruksinntekter med å redusere kostnadene (spørsmål 2) og deres 
svar på spørsmål om hvordan de ville redusere kostnadene (spørsmål 3). 

Ut fra svarene til de som svarte at de ville møte en situasjon med reduserte inntekter i 

jordbruket, med å redusere kostnadene, er det ikke signifikante forskjeller fra 2001 til 2002 i 

hvor de vil redusere. Som i 2001 er det flest i 2002 som svarer at de vil redusere i 

driftskostnadene og nesten like mange svarer at de vil redusere i investeringene. 
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3.3 Tiltak til forbedring 

Gårdbrukernes situasjon blir påvirket gjennom ulike virkemidler. Gårdbrukerne som ble 

intervjuet ble bedt om å ta stilling til å vurdere hvor viktig et knippe av de virkemidlene som 

brukes er for dem, gjennom å svare på følgende spørsmål: "Jeg skal nå lese opp noen ulike 

områder, som kan tenkes å bidra til åforbedre din situasjon gårdbruker. Jeg vil gjerne vite 

hvor viktig det enkelte tiltaket er for deg". I figuren under er svarene 2002-undersøkelsen 

sammenlignet med svarene som ble gitt på samme spørsmål i 2001. Der det er markert med 

en stjerne(*) i figuren, indikeres det at svarene er signifikant forskjellig fra 2001-

undersøkelsen. 

Reduserte skatter og avgifter (2002 svar) 1Z ·- bl 

I 
Reduserte skatter og avgifter (2001 svar) 14 h 

I 
Øk. støtte til ny næringsvirksomhet (2002 svar) 31 .lll'i 

I 
Øk. støtte til ny næringsvirksomhet (2001 svar) 3~ -~- .d~ 

I 
Bedre avløserordninger (2002 svar)* 3 - ··- -;r 

I 
Bedre avløserordninger (2001 svar) -< -." 

I 
Økte overføringer (2002 svar)* ;'."! . Q.l-1 

I 
Økte overføringer (2001 svar) :·!"! :x 

I I 
Bedre produktpriser (2002 svar)* -.,_:- l-111 

I 
Bedre produktpriser (2001 svar) ~ -·- "" 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ID Lite viktig • Viktig D Svært viktig I 

Figur 3.4 Gårdbrukernes svar på spørsmål vedrørende hvor viktig disse tiltakene vil 
være for å forbedre deres situasjon som gårdbruker. Svar avgitt mars 2002 og 
mars 20014

. Prosentvisfordeling 

Rangerer en opplysningene som kommer fram i figur 3.4 etter hvor mange som har svart at de 

utvalgte tiltakene vil være svært viktig for å bedre deres situasjon som gårdbruker, sitter vi 

med følgende fordeling 

1. Bedre produktpriser 
2. Reduserte skatter og avgifter 
3. Økte overføringer 
4. Økonomisk støtte til ny næringsvirksomhet 
5. Bedre avløserordninger 

4 Opprinnelig svarskala var 1-5, der 1 var lite viktig og 5 svært viktig. Her er 1-2 slått sammen til "lite viktig", 3 
"viktig" og 4-5 "svært viktig". 
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Videre går det fram i figuren over at det er signifikant flere som trekker fram bedre 

produktpriser, økte overføringer og bedre avløserordninger i 2002 enn i 2001. 

Side 19 

Det vi har presentert over er totalbildet. I de neste delkapitlene skal vi trekke fram de grupper 

av produsenter som skiller seg ut fra det som er gjengitt i figur 3.4. Det er imidlertid ikke 

avdekket andre signifikante forskjeller når det gjelder virkemidlene "bedre produktpriser'' 

"reduserte skatter og avgifter" enn det som går fram av figuren. Så disse vil derfor ikke bli 

nærmere presentert i det følgende. 

3.3.1 Økte overføringer 

Vi har sett i figur 3.4 at 49 prosent har svart at økte overføringer ville være et svært viktig 

tiltak for å forbedre deres situasjon som gårdbruker. Det er her likevel ulikhet i vurderingen til 

ulike grupper av bønder, og det er de som presenteres her. 

Tabell 3.17 Gårdbrukernes svar på spørsmål om hvor viktig økte overføringer vil være for 
dem for å forbedre deres situasjon som gårdbruker, sett etter 
produksjonsretning. Svar avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

Økte overføringer 

Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Melk* (N=402) 15 30 55 100 

Kjøtt* (N=594) 16 28 55 99 
Egg/fjørfekjøtt (N=30) i (33) (30) (37) (100) 

Grønnsaker, frukt, potet, blomster* (N=l05) 29 33 38 100 

Kom* (N=282) 33 32 36 101 

Annen produksjon* (N=83) 31 19 49 100 

Totalt (N=978) 21 29 49 99 

' Det er få egg/fjørfekjøttprodusenter. Derfor er prosenttallene markert med parentes 

Av tabellen over går det fram at produsenter som melk og/eller kjøttproduksjon i noe større 

grad har svart at de anser økte overføringer som et viktig tiltak for å forbedre deres situasjon 

som gårdbruker, sammenlignet med plante-, kom- og grøntprodusenter. 

Tabell 3.18 Gårdbrukernes svar på spørsmål om hvor viktig økte overføringer vil være for 
dem for å forbedre deres situasjon som gårdbruker, sett etter bosted. Svar 
avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

* Økte overføringer 

Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Sentrale Østlandet og Sørlandet (N=234) 29 27 44 100 

Hedmark, Oppland og Buskerud (N=256) 24 30 46 100 

Vest-Norge (N=305) 17 28 55 100 

Trøndelag og Nord-Norge (N=l83) 16 33 51 100 

Totalt (N=978) 21 29 49 99 
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Gårdbrukerne på Øst- og Sørlandet, sett under ett, har i noe mindre grad enn sine kolleger på 

Vestlandet, i Trøndelag og i Nord Norge svart at økte overføringer er et tiltak som kan være 

med å forbedre deres situasjon som gårdbruker. Forskjellene i vurderingene her er imidlertid 

små. 

Tabell 3.19 Gårdbrukernes svar på spørsmål om hvor viktig økte overføringer vil være for 
dem for å forbedre deres situasjon som gårdbruker, fordelt på kjønn. Svar 
avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

* Økte overføringer 

Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Menn (N=878) 23 30 47 100 

Kvinner (N=lOO) 8 22 70 100 

Totalt (978) 21 29 49 99 

Kvinnene har større grad enn mennene svart at økte overføringer er et svært viktig tiltak for å 

forbedre deres situasjon som gårdbruker. 

3.3.2 Bedre avløserordninger 

Gårdbrukerne i 2002-utvalget har i større grad enn de som svarte på spørsmålene i 2001, svart 

at bedre avløserordninger vil være et viktig tiltak for dem. Dette er vist i figur 3.4. I denne 

delen rettes oppmerksomheten mot hvorvidt det er enkelte grupper av gårdbrukere, som denne 

typen tiltak er særlig viktig for. 

Tabell 3.20 Gårdbrukernes svar på spørsmål om hvor viktig bedre avløserordninger vil 
være for dem for å forbedre deres situasjon som gårdbruker, sett etter 
produksjonsretning. Svar avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

Bedre avløserordninger 

Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Melk* (N=407) 18 20 62 100 

Kjøtt* (N=601) 25 25 50 100 

Egg/fjørfekjøtt (N=29) i (38) (7) (55) (100) 

Grønnsaker, frukt, potet, blomster * (N=94) 62 18 20 100 

Kom* (N=254) 68 13 19 100 

Annen produksjon* (N=80) 53 11 36 100 

Totalt (N=953) 37 20 42 99 

' Det er få egg/fjørfekjøttprodusenter. Derfor er prosenttallene markert med parentes 

Som i 200 I-undersøkelsen, er det store forskjeller mellom de ulike produksj onsretningene i 

vurderingen av hvor viktig bedre avløserordninger vil være for dem for å bedre deres 

situasjon som gårdbruker. Skillet går mellom de som har dyr og de som ikke har dyr. Vi ser at 

62 prosent av de som oppgir at de har melkeproduksjon, svarer at bedre avløserordninger vil 
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være et svært viktig tiltak for dem som gårdbrukere. I den andre enden av skalaen, ser vi at 19 

prosent av de som har kom, svarer at det vil være et svært viktig tiltak for dem5
. 

Tabell 3.21 Gårdbrukernes svar på spørsmål om hvor viktig bedre avløserordninger vil 
være for dem for å forbedre deres situasjon som gårdbruker, sett etter 
regionalt bosted. Svar avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

* Bedre avløserordninger 

Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Sentrale Østlandet og Sørlandet (N=219) 58 16 27 101 

Hedmark, Oppland og Buskerud (N=248) 39 20 41 100 

Vest-Norge (N=303) 25 26 49 100 

Trøndelag og Nord-Norge (N=183) 30 17 53 100 

Totalt (N=953) 37 20 42 99 

Det er langt flere i det sentrale østlandsområdet og på Sørlandet, enn i resten av landet, som 

svarer at bedre avløserordninger er lite viktig for å forbedre deres situasjon som gårdbruker. 

Tabell 3.22 Gårdbrukernes svar på spørsmål om hvor viktig bedre avløserordninger vil 
være for dem for å forbedre deres situasjon som gårdbruker, sett etter hvor 
stor andel av husstandens inntekt som kommer fra gårdsdriften. Svar avgitt 
mars 2002. Prosentvis fordeling 

* Bedre avløserordninger 

Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Mindre enn 25 prosent (N=276) 51 19 30 100 

25 - 49 prosent (N=222) 37 22 41 100 

50 - 74 prosent (N=227) 26 21 53 100 

75 - 100 prosent (N=205) 34 20 47 101 

Totalt (N=930) 38 20 42 100 

Skillet i tabellen over går i realiteten mellom de som henter mindre enn 25 prosent av 

husstandens inntekter fra gården, ved at flertallet av dem har svart at bedre avløserordninger 

vil være lite viktig for å forbedre deres situasjon som gårdbruker. 

5 Nå består ikke produksjonsretning her av gjensidig utelukkende kategorier. Det vil si at de for eksempel kan ha 
melk- og kornproduksjon. Av de 19 prosentene av kornprodusentene som svarer at det vil være et svært viktig 
tiltak med bedre avløserordninger, er det 48 prosent som også har ku og/eller andre dyr på gården. 
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3.3.3 Økonomisk støtte til ny næringsvirksomhet 

I figur 3 .4 går det fram at 46 prosent av gårdbrukerne svarte at økonomisk støtte til ny 

næringsvirksomhet vil bedre deres situasjon som gårdbruker. Dette er i praksis en like høy 

andel som i 200 I-undersøkelsen. 

Tabell 3.23 Gårdbrukernes svar på spørsmål om hvor viktig økonomisk støtte til ny 
næringsvirksomhet vil være for dem for å forbedre deres situasjon som 
gårdbruker, sett etter produksjonsretning. Svar avgitt mars 2002. 
Prosentvis fordeling 

Støtte til ny næringsvirksomhet 

Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Melk* (N=404) 37 24 39 100 

Kjøtt (N=600) 32 24 44 100 

Egg/fjørfekjøtt (N=30) i (33) (17) (50) (100) 

Grønnsaker, frukt, potet, blomster (N=l04) 28 18 54 100 

Korn (N=280) 30 21 49 100 

Annen produksjon (N=83) 29 28 43 100 

Totalt (N=981) 31 23 46 100 

' Det er få egg/fjørfekjøttprodusenter. Derfor er prosenttallene markert med parentes 

En lavere andel av de som har melkeproduksjon på gården, har svart at støtte til ny 

næringsvirksomhet er et svært viktig tiltak for dem for å bedre deres situasjon som 

gårdbruker, enn de øvrige gårdbrukerne. 

Tabell 3.24 Gårdbrukernes svar på spørsmål om hvor viktig økonomisk støtte til ny 
næringsvirksomhet vil være for dem for å forbedre deres situasjon som 
gårdbruker, sett etter hvor stor andel av husstandens inntekt som kommer fra 
gårdsdriften. Svar avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

* Støtte til ny næringsvirksomhet 

Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Mindre enn 25 prosent (N=295) 28 20 52 100 

25 - 49 prosent (N=227) 28 26 46 100 

50 - 74 prosent (N=228) 30 22 48 100 

75 - 100 prosent (N=206) 41 25 34 100 

Totalt (N=956) 31 23 46 100 

De som i dag henter en lav andel av husstandens inntekt fra gården, er mer tilbøyelige til å 

svare at støtte til ny næringsvirksomhet vil bedre deres situasjon, enn de som henter en høy 

andel av inntekten fra gården. 
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3.4 Råd til neste generasjons gårdbrukere 

Et mål på gårdbrukernes vurdering av situasjonen i landbruket kan være hvorvidt de vil 

anbefale barn å overta gårdsdriften. Spørsmålet som ble stilt var: "Vil du anbefale dine barn 

eller andre arvinger å overta gården når den tid kommer?" Dette spørsmålet ble også stilt i 

1998 til et utvalg av landets melkeprodusenter, og vi kommer litt senere i kapitlet tilbake til 

en sammenligning av 1998 versus 2002. Vi starter med se på svarene fra hele næringen i sin 

helhet. 

Ja 

Nei 

For tidlig å si 

Ikke sikker 

Figur 3.5 

50 

' 30 

111 

10 

0 10 20 30 40 50 60 

Prosent 

Gårdbrukernes råd til barn/andre arvinger om å overta gården. Svar avgitt 
mars 2002. (N=JOOO). 

Det vi ser over er gårdbrukernes råd til neste generasjon. Halvparten - 50 prosent - vil råde 

neste generasjon til å overta gården. Hele 30 prosent svarer at de ikke råder neste generasjon å 

overta gården. 11 prosent svarer at det er for tidlig å svare mens 10 prosent ikke er sikre på 

hva de skal svare. 

3.4.1 Gårdbrukernes råd til neste generasjon- sett i forhold egen bakgrunn 

Det er naturlig å kunne tenke seg at rådene gårdbrukerne gir til neste generasjon, varierer noe 

med hvilken situasjon og bakgrunn de har for å være gårdbrukere. Det er temaet for dette 

delkapitlet, og i den grad enkelte grupper produsenter skiller seg ut fra gjennomsnittet, blir de 

trukket fram her. 
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Produksjonsretning 
I tabellen under går det fram hvilke råd gårdbrukerne gir, sett i forhold til hvilken produksjon 

de har på gården i dag. 

Tabell 3.25 Gårdbrukernes råd til neste generasjon sett etter produksjonsretning. Svar 
avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

Vil du anbefale dine barn/andre arvinger om å overta gården 

Ja Nei For tidlig å si Ikke sikker Totalt 

Melk* (N=409) 44 32 12 11 99 

Kjøtt (N=609) 50 30 11 9 100 

Egg/fjørfekjøtt (N=3 l) i (61) (23) (10) (6) (100) 

Grønnsaker, frukt, potet, blomster (N=l06) 58 26 8 8 100 

Kom* (N=285) 58 22 9 10 99 

Annen produksjon (N=85) 54 26 12 8 100 

Totalt 50 30 11 10 101 

' Det er få egg/fjørfekjøttprodusenter. Derfor er prosenttallene markert med parentes 

Det er to produksjonsretninger; melk og kom, som skiller seg ut fra de øvrige. Av tabellen 

over går det fram at det er en noe mindre andel melkeprodusenter som svarer "ja" på at de vil 

anbefale neste generasjon å overta gården. Mens det er flere kornbønder som svarer at de vil 

anbefale sine arvinger å overta gården. 

Bosted 

Tabell 3.26 Gårdbrukernes råd til neste generasjon sett etter bosted. 
Svar avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

* Vil du anbefale dine barn/andre arvinger om å overta gården 

Ja Nei For tidlig å si Ikke sikker Totalt 

Sentrale Østlandet og Sørlandet (N=238) 61 19 7 13 100 

Hedmark, Oppland og Buskerud (N=267) 48 30 12 11 101 

Vest-Norge (N=309) 47 35 10 8 100 

Trøndelag og Nord-Norge (N=l86) 45 34 16 5 100 

Totalt (N= lOOO) 50 30 11 10 101 

Det er i første rekke det sentrale Østlandet og på Sørlandet, sett under ett, som skiller seg ut. 

Her svarer 61 prosent at de vil anbefale sine arvinger i å overta gården. Den tilsvarende 

andelen i landet som helhet er 50 prosent. Samtidig skal en være klar over at det er forskjeller 

innad i disse relativt sammensatte regionene. 
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Alder 
I tabellen under kommer det fram at de eldste gårdbrukerne (de som er 60 år eller eldre) i noe 

større grad enn de yngre gårdbrukerne svarer at de vil anbefale sine barn eller andre arvinger 

om å overta gården. 

Tabell 3.27 Gårdbrukernes råd til neste generasjon sett etter alder. 
Svar avgitt mars 2002. Prosentvis fordeling 

* Vil du anbefale dine barn/andre arvinger om å overta gården 

Ja Nei For tidlig å si Ikke sikker Totalt 

Under 40 år (N=2 l 7) 46 27 20 7 100 

40-49 år (N=295) 50 31 11 8 100 

50-59 år (N=330) 49 32 7 12 100 

60 år og eldre (N=l58) 58 27 5 11 101 

Totalt (N=lOOO) 50 30 11 10 101 

Når det gjelder øvrig bakgrunnsinformasjon som er brukt i analysen av svarene i dette notatet, 

er det ikke funnet signifikante sammenhenger. 

3.4.2 Gårdbrukernes råd i 2002 sammenlignet med i 1998 

Hittil i dette kapitlet har vi sett at 50 prosent av gårdbrukerne vil anbefale neste generasjon å 

overta gården. Vi har i tillegg sett at 44 prosent av melkeprodusentene svarte det. Et utvalg av 

landets melkeprodusenter fikk også dette spørsmålet i 1998, og i figuren under sammenlignes 

deres svar med hva melkeprodusentene i 2002 svarte. 
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Figur 3.6 Melkeprodusentenes råd til neste generasjon brukere. 1998 og 2002*. 

Det første vi skal legge merke til her, er at det er langt flere som ser seg stand til å gi neste 

generasjon et råd i 2002 enn i 1998: Mens 38 prosent i 1998 svarte at det var "for tidlig å si" 

og 15 prosent svarte "ikke sikker'', er de tilsvarende tallene i 2002 henholdsvis 12 prosent og 
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11 prosent. Dette fører til at både andelen "ja" og "nei" er høyere i 2002 enn i 1998. Samtidig 

er det i første rekke "nei-andelen" som er økt. Mens 10 prosent av melkeprodusentene i 1998 

svart "nei" er denne andelen i 2002 oppe i 32 prosent, en økning på 22 prosentpoeng. I samme 

periode har "ja-andelen" økt fra 37 til 44 prosent, altså 7 prosentpoeng. 
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4 Oppsummering 
Sett ut fra hva jordbruket sitter igjen med til vederlag til arbeid og egenkapital, har jordbruket 

totalt sett mistet styrke gjennom 1990-tallet og i overgangen til et nytt århundre. Målt i hva 

utøverne sitter igjen med hver for seg, er bildet litt mer sammensatt, men sett perioden 1994-

2002 under ett har man, justert for prisstigningen, i beste fall stått på stedet hvil. I dette notatet 

har oppmerksomheten derfor vært rettet mot hvilke individuelle tilpasninger gårdbrukerne 

gjør i en slik situasjon, og hvilke konsekvenser det vil kunne ha for framtidig drift på gården. 

Vi skal her kort gjengi hovedresultatene i dette notatet. 

Gårdbrukernes tilpasning til redusert jordbruksinntekt 

Svarene gårdbrukerne ga på dette spørsmålet i 2001, dannet grunnlaget for tittelen til notatet 

"Gårdbrukerne på vei ut av jordbruket?" Resultatene fra 2002-undersøkelsen forsterker 

dette inntrykket. For mens 54 prosent svarte at de ville møte en situasjon med reduserte 

jordbruksinntekter med å hente større andel av inntektene utenfor gården, er denne andelen i 

2002 oppe i 65 prosent. Inntrykket forsterkes av at det er flere i 2002 enn i 2001 som svarer at 

vil søke ut av næringen, enten ved å overdra til neste generasjon, forpakte/leie bort eller selge 

gården. Det er riktig nok også noen flere som svarer at de vil satse mer på å øke nåværende 

produksjon på gården. Denne andelen stiger fra 16 prosent til 22 prosent, uten at det forstyrrer 

hovedinntrykket av at gårdbrukerne "søker ut" av næringen for å kompensere reduserte 

jordbruksinntekter. 

Reduksjon av kostnader 

Det er flest gårdbrukere, 33 prosent, som svarer at de vil velge å utsette investeringer om de 

måtte redusere kostnadene. Nesten en like stor andel, 29 prosent, svarer at det er mest 

nærliggende for dem å redusere driftskostnadene, mens 11 prosent svarer at de vil redusere 

det private forbruket. Her er det imidlertid ikke grunnlag for hevde det er betydelige endringer 

gårdbrukernes svar i 2002 sammenlignet med 2001. 

Tiltak til forbedring 

Gårdbrukerne ble i 2002 som i 2001-undersøkelsen, bedt om å ta stilling til fem konkrete 

tiltak som kan tenkes å forbedre deres situasjon som gårdbruker. Under er de rangert etter 

hvor mange som har svart "svært viktig" i 2002. 

Bedre produktpriser (90 prosent) 

I alt 90 prosent av gårdbrukerne svarte at bedre produktpriser vil bidra til å forbedre deres 

situasjon som gårdbruker. Dette er fem prosent flere enn i 2001-undersøkelsen. 
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Reduserte skatter og avgifter (67 prosent) 

Når det gjelder vurderingen av reduserte skatter og avgifter, vurderer gårdbrukerne dette likt 

med det som var tilfellet i 2001. I 2002 framhever 67 prosent at det vil være et svært viktig 

tiltak for dem for å bedre deres situasjon som gårdbruker. 

Økte overføringer (49 prosent) 

Det er 11 prosentpoeng flere gårdbrukere i 2002 enn i 2001 som svarer at økte overføringer er 

svært viktig for dem for å bedre deres situasjon som gårdbruker. Melk- og kjøttprodusentene 

svarer det i større grad enn de øvrige produsentene. 

Økonomisk støtte til ny næringsvirksomhet (46 prosent) 

I synet på i hvilken grad økonomisk støtte til ny næringsvirksomhet vil bidra til å forbedre 

gårdbrukernes egen situasjon, er svarene fra 2002 sammenfallende med 2001 resultatene. Jo 

mindre andel av husstandens inntekter de henter fra gården, desto større andel har svart at det 

er et svært viktig tiltak for å forbedre deres situasjon som gårdbrukere. 

Bedre avløserordninger (42 prosent) 

I 2002-undersøkelsen svarer 42 prosent at bedre avløserordninger vil være et svært viktig 

tiltak for dem for å forbedre deres situasjon som gårdbruker. Dette er 7 prosentpoeng flere enn 

i 2001. Husdyrbrukerne er overrepresentert blant de som ser på bedre avløserordninger som et 

svært viktig tiltak. 

Råd til neste generasjon 

På spørsmål om de vil anbefale sine barn eller andre arvinger i å overta gården når det blir 

aktuelt, svarer 50 prosent av gårdbrukerne "ja'', mens 30 prosent svarer "nei". Gårdbrukerne 

på Østlandet og på Sørlandet og de med kornproduksjon svarer "ja" i noe større grad enn de 

øvrige gårdbrukerne. Melkebøndene er på den andre siden noe overrepresentert blant dem 

som svarer "nei". Sammenlignet med tilsvarende spørsmål til et utvalg av landets 

melkebønder i 1998, har langt flere tatt stilling til spørsmålet. Her kommer det også fram at 

det er langt større økning blant dem som ikke anbefaler barna å ta over gården, enn blant dem 

som vil råde dem til å ta over. 
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VEDLEGG 1. Spørreskjema 

OPINION AS 

UNDERSØKELSE I LANDBRUKSNÆRINGEN 
11. - 21. MARS 2002 

SAMARBEIDSPARTNER: LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR 

SPØR ETTER NAVNGITT PERSON, EVENTUELT DEN SOM ER 
ANSVARLIG FOR DRIFTEN AV GÅRDEN 
God dag, mitt navn er( ... " ...... ), og jeg ringer fra OPINION AS. I samarbeid 
med Landbrukets Utredningskontor gjennomfører vi en undersøkelse i 
landbruksnæringen. Har du anledning til å svare på noen spørsmål? 
Intervjuet vil ta ca. 10-12 minutter. 

205. Hvilke produksjonstyper har du? 

FLERE SV AR MULIG 

1: Melk 
2: Kjøtt (bortsett fra fjørfekjøtt) 
3: Egg, fjørfekjøtt 
4: Grønnsaker, frukt, bær, potet, blomster 
5: Kom 
6: Annet (noter) 

1. Jeg skal nå lese opp noen ulike områder, som kan tenkes å bidra 
til å forbedre din situasjon som gårdbruker. Jeg vil gjeme vite 
hvor viktig det enkelte tiltak er for deg. Vennligst svar med en 
karakter fra 1 til 5, der 1 betyr "ikke viktig", og 5 betyr "svært viktig". 

ROTER REKKEFØLGEN 

a) Økt inntekt i form av bedre produktpriser 
(1 =ikke viktig, 5=svært viktig) 
O=IKKE SIKKER 

b) Økt inntekt i form av økte overføringer 
(1 =ikke viktig, 5=svært viktig) 
O=IKKE SIKKER 

c) Bedre avløserordninger 
(1 =ikke viktig, 5=svært viktig) 
O=IKKE SIKKER 
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d) Økonomisk støtte for å legge til rette for ny næringsvirksomhet på 
gården (for eksempel nye produksjoner, nisjeproduksjon, turisme) 
(I =ikke viktig, S=svært viktig) 
O=IKKE SIKKER 

e) Reduserte skatter og avgifter for landbruket 
(1 =ikke viktig, S=svært viktig) 
O=IKKE SIKKER 

2. TIL ALLE 
Hva gjør du og din familie dersom inntektene fra jordbruket reduseres? 
Er det aktuelt å ... 

LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

1: Øke nåværende produksjon på gården 
2: Starte opp med ny form for jordbruksproduksjon 
3: Øke inntektene utenfor gården 
4: Redusere kostnader 
5: Forpakte/leie bort gården 
6: Overdra gården til neste generasjon 
7: Selge gården 
8: Ingen av delene, ikke sikker 

3. Hvilket av de tre følgende alternativene er den mest aktuelle 
måten å redusere kostnadene på? 

STILLES TIL ALLE - LES OPP DE TRE FØRSTE ALTERNATIVENE 

1: Utsette investering 
2: Redusere driftskostnadene 
3: Redusere personlige forbruk 
4: Ikke aktuelt å redusere kostnadene 
5: Ingen av delene, ikke sikker 

4. Vil du anbefale dine barn eller andre arvinger å overta gården når den tid kommer? 

1: Ja 
2: Nei 
3: For tidlig å si 
4 : Ikke sikker 
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BAKGRUNNS SPØRSMÅL 

201. Da har jeg bare noen bakgrunnsspørsmål til slutt. 

Hvilket år er du født? 

202. Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? 

1: Ingen 
2: 1-3 år 
3: 4-6 år 
4: Mer enn 6 år 

206. Hva er husstandens samlede årsinntekt (brutto)? 
O=IKKE SIKKER, UOPPGITT 

207. Omtrent hvor stor del av husstandens inntekt kommer fra 
gårdsdrift? 

1: Mindre enn 25 % 
2: 25-49 % 
3: 50-74 % 
4: 75-100 % 
5: Ikke sikker, uoppgitt 

208. Kjønn? 

1: Mann 
2: Kvinne 

209. Det var alle spørsmålene jeg hadde. Tusen takk for hjelpen, 
og ha en fortsatt god dag! 
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