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Ønsker mer risiko i sparingen: – I dagens lavrenteregime må man ta en del risiko i sparingen bare 
for å beholde kjøpekraften på pengene på lang sikt. En god andel av den langsiktige sparingen 
bør derfor være i aksjer, mener administrerende direktør Per Erling Mikkelsen i Landkreditt 
Forvaltning. (Foto: Bjorn H Stuedal/Landkreditt Bank) 

– Bønder må spare mer til alderdommen 
Landkreditt mener bønder må tenke mer på å sikre seg.  
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Landbruksbarometeret 2017, som presenteres fredag denne uka, viser at 

mange norske bønder ikke sparer nok til egen alderdom. Barometeret er 

utarbeidet av AgriAnalyse på oppdrag av Landkreditt Bank, og viser at om 

lag halvparten av bøndene ikke tror folketrygden vil dekke det 

inntektsbehovet de har når de går av med pensjon. Av disse svarer en 

tredjedel av bøndene at de heller ikke har pensjonssparing ut over 

folketrygden. 

– Undersøkelsen viser at det er mange som ikke sparer nok til egen 

alderdom. Med tanke på forventet lavere pensjonsutbetalinger fremover, er 

det bekymringsfullt. For bonden er det like viktig å sikre fremtiden som for 

resten av befolkningen, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum i Landkreditt 

Bank i en pressemelding. 
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Les også: Mener tidligpensjonsordningen er urettferdig 

Har pengene i banken  

Undersøkelsen viser at mye av sparingen består av finanssparing 

i bank. Nærmere 60 prosent av de spurte svarte at de har 

pengene på sparekonto, mens 30 prosent har pengene plassert i 

aksjefond. 

Administrerende direktør Per Erling Mikkelsen i Landkreditt Forvaltning 

sier at undersøkelsen viser at av de som har finanssparing, har mange for 

lite risiko i sin langsiktige sparing. 

– I dagens lavrenteregime må man ta en del risiko i sparingen bare for å 

beholde kjøpekraften på pengene på lang sikt. En god andel av den 

langsiktige sparingen bør derfor være i aksjer, mener Mikkelsen. 

Les også: Ny omsetningsoppgave for mva 

Neste generasjon  

En annen problemstilling som oppstår med utsikter til lavere pensjon, er 

rekruttering av neste generasjon til landbruket. 

– Med utsikter til lavere pensjon, vil mange bønder måtte jobbe 

lenger, eller overdra gården til neste generasjon til en enda 

høyere pris for sikre alderdommen. Dette kan slå ut dobbelt 

negativt for å rekruttere ungdom inn i næringen, mener andre 

nestleder Brita Skallerud i Norges Bondelag.  

Les også: Flere sparer til gårdskjøp 
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