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Forord 

Norges Bondelag har ønsket å se nærmere på hvordan gårdbrukerne tilpasser seg i forhold til 

reduse1ie jordbruksinntekter. I forbindelse med omnibusundersøkelsen til Landbrukets 

Utredningskontor og Opinion, stilte derfor Norges Bondelag enkelte spørsmål for å få 

tilbakemelding på hvilke tilpasninger gårdbrukerne gjør, og hvilke tiltak som kan bidra til å 

bedre gårdbrukernes situasjon. Det er disse spørsmålene som ligger til grunn for dette notatet, 

og resultatene er sett i sairunenheng med den strukturutviklinga landbruksnæringen har vært 

igjennom den senere tid. 

Utarbeidelsen av spørsmålene er gjort i et nært samarbeid mellom Norges Bondelag, 

Landbrukets Utredningskontor og Opinion. Notatet er ført i pe1men 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 2001 

Haime Eldby 

Prosjektkoordinator 





Side I 

Innhold 

1 INNLEDNING.""" ..... "".".".""""" .. " ...... " ...... """ .. ".""." .... " .... " .... """" ... " .. " ...... I 

2 INNTEKTSPOLITISKE MÅLSETNINGER OG SENERE ÅRS UTVIKLING 
I LANDBRUI(ET ."" .. "."."" .. "".""."."".""""."."."".""".""." .... "."""""." .. "."."" 3 

2.1 INNTEKTSPOLITISKE MÅLSETNINGER" .. " ...... "" .. "" ... .... """ ... " . . " .. "" .. """"" .. " .. " ..... " 3 
2.2 LANDBRUKETS INNTEKTSUTVIKLING I DE SENERE ÅR""""""".""" " " .. """""""""""" 4 
2.3 SENERE ÅRS STRUKTURUTVIKLING """"""""""" """""""""""""""""""" " """ ""."" 6 

3 GÅRDBRUIIBRNES SVAR."" .... """."".""".".""""."."" .. "."."." .. " ... "" ....... """. 9 
3.I TILPASN ING TIL REDUSERTE INNTEKTER FRA JORDBRUKET""""""""""""" " " " """"". 9 
3. I. I Nærmere om hvordan de vil kompenserer redusert jordbruksinntekt. .... .... ... .. ......... . 10 
3.1.2 Nærmere om hvordan de har tenkt å redusere kostnadene """""". """""" .""""""" 13 
3.2 OM ANN ET ARBE ID PÅ STEDET.."".""""""".""""""""".""""""""""""""""" .. """" 14 
3.2.1 Produksjonsretning" .. . """"."."."."." .. " ..... . "." .. "." .. ".""" ."""""""""""" " .. " .... "." 16 
3.2.2 Alder, kjønn og bosted ... . ".". " ."." .. ".".""" ... " ... "." .. "" ... "." .. " ." ."." .. " ..... "" .......... 17 

3.3 TILTAK TIL FORBEDRING""" " "" """"""" " """"""""""""""""" " "" """""""""""". I8 
3.3.1 Vektlegging av de enkelte tiltakene sett med bakgrunn i ulik produksjon"""""""" 19 
3.3.2 Vektlegging av de enkelte tiltakene sett med bakgrunn i regionalt bosted"""""""" 22 
3.3.3 Vektlegging av de enkelte tiltakene sett med bakgrunn i gårdbrukers alder 

og kjønn ........ ".""" ." .... "" ..... " ...... ".""." .......... .. " ....... " .. .... " .. "." .. .. " ... " ...... ...... "" .. 23 
3.3.4 Vektlegging av de enkelte tiltakene sett med bakgrunn i im1tekt """"""""""""""" 24 

4 GÅRDBRUKERNES TILPASNING-EN SAMMENFATNING""""""""""" 27 

LITTERATUR .............................................................. .......... .............................. " ............... 29 

VEDLEGG: SPØRSMÅL TIL GÅRDBRUIIBRNE 





1 Innledning 

I dette notatet søkes det å gi en nærmere beskrivelse av individuelle tilpasninger gårdbrukerne 

gjør for å møte endrede rammevilkår. 

Det er ulike måter å undersøke hvordan gårdbrukere tilpasser seg endrete ranm1ebetingelser. 

En måte er å ta utgangspunkt i historiske data. Da rar en et grunnlag for å si noe om hvordan 

gårdbrukerne faktisk har forholdt seg til ulike betingelser. I rapporten "Strukturutviklingen i 

norskjordbruk - Arsaker og trender" (Hegrenes m.fl. , 2000) er det gitt en bred gjennomgang 

av utviklingen fra 1950 og fram til i dag. En helt aimen tilnærming er å gå ut og spørre 

gårdbrukerne om hva de har tenkt å gjøre dersom betingelsene endrer seg. Det er den siste 

tilnærmingen som er valgt her. 

I pe1ioden 19. - 30. mars 2001 ble 1000 gårdbrukere kontaktet over telefon for blant å fortelle 

hvordan de vil tilpasse seg en situasjon der inntektene fra gården reduseres. Videre ble de 

spmt om hvilke tiltak som vil kunne bedre deres situasjon som gårdbruker. Hovedvekten i 

dette notatet er lagt på å presentere gårdbrukernes svar. 

Vi starter imidle1tid med å se nærmere på utviklingen de senere år, for å ha et bakteppe for å 

forstå gårdbrukernes svar. I den forbindelse vil det bli vist til tall fra jordbrukstellingen 1999 

og opplysninger fra Budsjettnemnda for jordbruket. I den konteksten er det også interessant å 

ha de im1tektspolitiske målsetningene for landbruket klart for seg. 
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2 Inntektspolitiske 1nålsetninger og senere års 
utvilcling i landbn1ket 

2.1 Inntektspolitiske målsetninger 

Når en skal se nærmere på de individuelle tilpasninger gårdbrukerne foretar seg, kan en se det 

i forhold til hvilke målsetninger som er rådende for landbrukspolitikken. I St.meld. m. 19 

(1999-2000)) kommer følgende inntektspolitiske målsetning fram (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 næ1ingsd1ivende (side 28): 

"Fortsatt vil næringens egen tilpasning ha avgjørende betydning.for den.faktiske 

inntektsutviklingen". 

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

• God utnytting av markedsmulighetene 

• Økt mangfold 

• Et balanse1i 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 im1tekt fra bruket. Flertallet bemerket at det 

er "nødvendig el on!fordele jordbruksavtalens økonomiske virkemidler i retning av bruk som 

har ressursgrunnlag til el gi et viktig bidrag til s:vsselsetning og inntekt". Flertallet i 

næ1ingskomiteen 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 støITe 

andel av det im1tektspotensialet som har ligget i Jordbruksavtalen gjennom målprisene. 

Myndighetene er med andre ord godt innforstått med den faktiske situasjonen, men mener at 

landbruksnæringen som helhet ikke har klart å utnytte det potensialet som ligger i de rådende 

rammevilkårene (en har ildce klartåta ut målpris). 
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2.2 Landbrukets inntektsutvikling i de senere år 

Rammene for dette notatet gir ikke rom for å gå i1m på en bred drøfting av inntektsutviklingen 

i landbruket. Derfor nøyer vi oss med å betrakte utviklingen de senere år ved å referere til tall 

på brukernivå fra Jordbruksstatistikken 1999 (SSB, 2000), og tall fra Budsjettnemnda i 

jordbruket. 
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Kilde: Jordbruksstatistikken 1999 (SSB, 2000). 

Figur 2.1 Bøndenes inntekt og.fonnue. Gjennomsnittlig p ersoninntekt og skatt.for bruker 
og ektemake. Kroner 

Figuren over viser gjelmomsnittlig pensjonsgivende inntekt for årene 1992-98. Inntektene fra 

jordbruket har i hele denne pe1ioden ligget mellom 28-30 prosent av samlet pensjonsgivende 

i1mtekt. 

I forbindelse med de årlige jordbruksforhandlingene utarbeider Budsjettnemnda for 

jordbruket totalkalkylen for jordbruket. Disse beregningene omfatter jordbruket for hele 

landet. De viser inntektene fra husdyr- og planteproduksjonene, kostnadene knyttet til 

produksjonen, og de offentlige budsjettoverføringer til jordbruket som vurderes å ha 

iru1tektsvirkning i jordbruket. I tillegg utarbeides det tall for antall bruk og arbeidsforbruk, 

areal og avlinger, husdyrbestand og ytelse. På dette grum1lag utarbeides ulike resultatmål for 

verdiskapningen i jordbruket. Ett av disse er "vederlag til arbeid og egenkapital". Det 

uttrykker hva som "stclr igjen til godtgjøring av all arbeidsinnsats, inkl. leid arbeid og 

egenkapital innsatt i dr~fta, etter at alle kostnader, inkl renter pel lånt kapital er.fratrukket 

produksjonsinntekter og tilskudd " (BFJ, 2000b ). I figuren under ser vi hvordan vederlag til 

arbeid og egenkapital har utviklet seg siden 1992. 
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Figur 2.2 Vederlag til arbeid og egenkapital 1992-2000. Pr. årsverk. Kroner 
(Eksklusiv virkning av skattemessig inntekt4;·aclrag i 2000 og 2001) 

Ser en på det økonomiske resultatet i jordbruket totalt, viser figuren under at vederlag til 

arbeid og egenkapital ligger an til å bli redusert med 1,2 mrd. kroner i 2001. Med andre ord en 

reduksjon på l 0 prosent. 
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Figur 2.3 Vederlag til arbeid og egenkapital 1992-2001. Jordbruket totalt. Mill. la·oner 
(Eksklusiv virlming av skattemessig inntektsji·adrag i 2000 og 2001) 
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2. 3 Senere års strukturutvikling 

"Halvert brukstal, dobbelt så store drzfiseiningar, 70-80 prosent.færre husc~v1prod11sentar og 

større buskapar'. Dette er utviklinga i jordbruksnæringafi·c/ 1969 til 1999 ". Slik presenterer 

Statistisk sentralbyrå (2001) resultatene fra den fullstendige jordbrukstellingen. 

Sett over tid har det vært en radikal reduksjon i antall bruk. Ved jordbrukstellingen i 1999 var 

det registrert 70 .740 bruk. Det vil si 54 prosent færre bruk enn i 1969. Det siste tiåret er antall 

bruk i drift blitt redusert med 29 prosent. Utviklingen er vist i figuren under. 
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Figur 2.4 Antall dr[fisenheter og antall dekar i drift ved 
jordbrukstellingene i 1969, 1979, 1989 og 1999 
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Samtidig som det har vært en stor reduksjon i antall gårdsbruk i drift, er det registrert 9 

prosent økning av samlet jordbruksareal i drift siden 1969. Det innebærer at det har væ11 en 

betydelig økning i areal som disponeres på de enkelte gårdsbrukene. Denne 

strukturutviklingen er illustrert i figur 2.5 . 
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Side 7 

Figur 2. 5 Andel av alle registrerte dr(ftsenheter i dr(ft ved jordbrukstellingene i 1969, 
1979, 1989 1999, fordelt på hvor stort areal de disponerer. 

I 1999 hadde 21 prosent av alle driftsenheter under 50 dekar i drift. Det tilsvarende tallet ti år 

tidligere var 3 7 prosent. Ser en på gruppen som disponerer 200 dekar eller mer, så har det 

vært en økning på 12 prosent i samme periode. Det har med andre ord vært en betydelig 

strukturendring den siste 10 års perioden. 
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3 Gårdbrul(ernes svar 

I dette kapitlet presenteres resultatene fra spørreundersøkelsen våren 2001 1
• Vi starter med å 

presentere svarene på spørsmål vedrørende tilpasning til redusert inntekt, for så å se nærmere 

på hvilke endringer som vil kunne bidra til å forbedre situasjonen som gårdbruker. Det siste er 

direkte innspill om hva gårdbrukerne selv foretrekker. 

De enkelte spørsmålene er her testet mot ulike kje1metegn ved gårdbruker og driftsenhet: 

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

korn, annen produksjon) 
• Kjønn 
• Regional tilhørighet 
• Alder 
• Husstandsi1mtekt 
• Andel inntekt fra gårdsdrift 

I den grad en finner signifikante sammenhenger ved bruk av disse bakgrunnsspørsmålene blir 

de presentert. Vi har her satt et signifikanshav på 5 prosent. Det innebærer at det er minst 95 

prosent sjanse for at den sammenhengen vi finner i utvalget for de1me undersøkelsen, også er 

tilfellet om vi hadde intervjuet alle gårdbrukerne i landet. Signifikante sammenhenger blir i 

de1me rapporten marke1i med en stjerne(*). 

3 .1 Tilpasning til reduserte inntekter fra jordbruket 

Gårdbrukerne fikk spørsmålet "hva gjør du og din.familie dersom inntektenefi'a jordbruket 

reduseres"? I figuren under ser vi hva de har svart. 

1 Spørsmålene som ble stilt er gjengitt i eget vedlegg bak i dette notatet. 
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Figur 3.1 Gårdbrukernes svar på hva de vil gjøre om inntektene ji--a jordbruket går ned 
(N=JOOO) 

60 

I figur 3.1 ligger gårdbrukernes svar til grunn. De har hatt anledning til å svare bekreftende på 

flere alternativer. Derfor kan ikke svarene summeres opp til 100 prosent. Det viser seg at 54 

prosent ser det som et reelt alternativ å jobbe mer utenfor gården om inntektene går ned. 

Videre oppgir 34 prosent at de vil redusere kostnadene. Vi skal komme tilbake til hvordan de 

planlegger å redusere kostnadene. En ser også at 17 prosent ville ha forpaktet bort gården, 

mens 19 prosent ville ha overdratt gården til neste generasjon om inntektene frajordbruket 

går ned. Interessant er det at kun 16 prosent vil reagere med å øke nåværende produksjon på 

gården. Det ser derfor ut til at de søker ut av gården, for å kompensere lavere inntekter fra 

gården. 

3 .1.1 N æn11ere om hvordan de vil kompenserer redusert jord bruksinntekt 

Det kan tenkes at forskjellige grupper av bønder velger ulik strategi for å kompensere 

reduse1te jordbruksinntekter. Det er dette som er tema for denne delen. 

Produksj onsretning 

I dette avsnittet skal vi se nærmere på om det er forskjeller mellom de enkelte produsentene i 

de ulike produksjonsretningene når det gjelder strategi for å dekke lavere inntekter fra 

jordbruket. 

Vi har sjekket alle de nevnte alternative inntektskompenserende strategiene som er listet opp i 

figur 3 .1, i forhold til de ulike produksjonsretningene. For de fleste er det ikke signifikante 

sammenhenger. Det er imidlertid avdekket enkelte interessante sammenhenger, og det er de 
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som presenteres her. I tabellen nedenfor går det fram at det er kjøtt og melkebøndene som 

størst grad legger vekt på å redusere kostnader som følge av reduserte i1mtekter fra jordbruket. 

Tabell 3.1 Andel av produsentene som har svart at de vil redusere kostnader som følge av 
reduserte inntekterfra jordbruket. Prosent 

Redusere kostnader 

Ja Nei Totalt 

Melk* (N=334) 41 59 100 

Kjøtt* (N=592) 37 63 100 

Egg/fjørfe (N=36) 36 64 100 

Grønnsaker, frukt, bær, potet, 35 65 100 

blomst (N= 134) 

Korn (N=277) 34 66 100 

Annen produksjon* (N=97) 25 75 100 

Totalt (N= 1000) 34 66 100 

* Indikerer at elet er signifikante sammenhenger 

Å forpakte eller leie bort gården er helt aimen strategi som enkelte har svart at de vil velge. I 

tabellen under går det fram at det i første rekke er kornbøndene som tenker i de baner. I 

motsatt ende av skalaen finner en produsentene av kjøtt. Forøvrig skiller også kornbøndene, _ 

som de eneste, seg signifikant fra de øvrige produsentene, ved at en noe høyere andel av dem 

(23 prosent) har svart at de vil overdra gården til neste generasjon om inntektene går ned i 

jordbruket. 

Tabell 3.2 Andel av produsentene som har svart at de vil f01pakte bort gården som følge 
reduserte inntekter fi-a jordbruket. Prosent 

Forpakte/leie bo1i gården 

Ja Nei Totalt 

Melk (N=334) 14 86 100 

Kj øtt* (N=592) 13 87 100 

Egg/fjørfe (N=36) 22 78 100 

Grønnsaker, frukt, bær, potet, 11 89 100 

blomst (N= 134) 

Korn* (N=277) 27 73 100 

Annen produksjon (N=97) 13 87 100 

Totalt (N=lOOO) 17 83 100 

* Indikerer at elet er signifikante sammenhenger 

Produksjonsareal 

Det er få forskjeller å finne med bakgrunn i hvor store driftsenheter det er snakk om. 

Imidlertid er det en sammenheng mellom hvor stort areal som hører til driftsenheten og 

bevisstheten om å redusere kostnadene som følge av reduserte inntekter fra gården. Mens 27 

prosent av de som disponerer gårder med inntil 100 dekar har svart at de i en situasjon der 

i1mtektene går ned, vil redusere kostnadene, er tilsvarende tall for de med mer enn 250 dekar 

43 prosent. 
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Alder og kjønn 

Gårdbrukers alder er en viktig variabel for å forstå hva de tenker med hensyn til å velge å 

tilpasse seg en situasjon med redusert inntekt fra jordbruket. Dette går klart fram i tallene i 

tabell 3.3. 

Tabell 3.3 Gårdbrukers alder sett iforhold til deres valg av tilpasning til redusert inntekt. 
Prosent 

Under 40 år 40-49 år 50-59 år 60 år og eldre Tota lt 
(N=201) (N=355) (N=305) (N= l 39) (N= IOOO) 

Øke nåværende prod. på gå rden* 2 1 16 15 10 15 
Starte opp ny form for jordbruksproduksjon * 21 21 14 10 17 
Øke inntektene utenfor gården* 62 62 5 1 27 54 
Redusere kostnadene 33 39 32 28 34 
Forpakte/leie bort gå rden 17 18 19 10 17 
Overdra til neste generasj on* 7 14 24 35 19 

_ Sel~e ,sården* 7 6 16 12 10 

* 1 ndikerer signifikante sa mme nhenger 

I tabellen over er det gjengitt hvor stor andel i1menfor de enkelte aldersgruppene som har 

svart at de vil velge å gå inn på de oppsatte alternativene, for å møte en utvikling med fallende 

inntekt. Det viser seg at de eldste i noe mindre grad har svart bekreftende på at de vil velge å 

gå inn på de gitte alternativene. Imidlertid er de over 60 år overrepresentert blant de som ser 

det som et alternativ å overdra gården til neste generasjon. Det er også slik at de i 

alderskateg01ien 50-59 år i noe større grad eim sine kollegaer anser det som realistisk å selge 

gården, om inntektene fra jordbruket blir reduse1i. 

Det er imidlertid ikke forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder å vurdere hvordan 

de vil kompensere reduserte inntekter. 

Bosted 

Det opereres med fire regioner som geografisk inndeling i denne rapporten. Det er, på tross av 

denne grove inndelingen, visse interessante funn med bakgrunn i denne inndelingen. 

Gårdbrukerne på det sentrale Østlandet har i langt mindre grad enn sine kollegaer nord for 

Dovre, svaii at de vil gå til det steg å selge gården om inntektene fra jordbruket skulle 

reduseres. Til gjengj eld svarer gårdbrukerne på det sentrale Østlandet i større grad at de vil 

forpakte bort gården, enn sine kollegaer lengre nord i landet. Dette går fram av resultatene 

som er presentert i tabell 3.4 nedenfor. 
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Tabell 3.4 Gårdbrnkers bosted, sett iforhold til deres valg av tilpasning til 
redusert inntekt. Prosent 

Sentrale Østlandet Hedmark Vest-Norge Trøndelag og Totalt 
og Sørlandet Oppland og (N=3 I 9) Nord-Norge (N= IOOO) 

(N= 2 16) Buskerud (N=225) 
(N=240) 

Øke nåværende prod. på gå rden 16 15 15 18 16 
Starte opp ny form for 20 17 16 16 17 
jordbruksproduksj on 
Øke inntektene utenfor gården 47 58 55 54 54 
Redusere kostnadene 33 3 1 33 41 34 
Forpakte/leie bort gå rden * 22 20 13 15 17 
Overdra til neste generasjon 20 20 18 17 19 
Selge a<l rden * 6 7 12 14 10 

* Indikerer sig nifikante sammenhenge r 

Inntekt 
Det er ikke avdekket vesentlige forskjeller med bakgrunn i hvor store i1mtekter husstandene 

samlet disponerer, og hva gårdbrukerne ville gjort om inntektene fra jordbruket ble redusert. 

Derimot viser analyser av dette datamaterialet at hvor stor andel av inntekten husstanden 

henter fra jordbruket, har noe å si for hvilken strategi gårdbrukerne velger for å kompensere 

for lavere inntekter fra jordbruket. Blant annet ved at de som henter 75 prosent eller mer av 

husstandens inntekt på gården i noe større grad eim de øvrige vil kompensere et eventuelt 

i1mtektsfall ved å øke nåværende produksjon på gården, og i noe mindre grad søke å 

kompensere det ved å øke inntektene utenfor gården. Dette går fram av tabellen under. 

Tabell 3.5 Andel av inntekt jl-a gårdsdr~ft. sett iforhold til gårdbrukernes valg av 
tilpasning til redusert inntekt. Prosent 

Mindre enn 25% 25%-49% 50%-74% 75%-100% 
(N=3222 (N=2102 (N=l94) ~N=246) 

Øke nåværende prod. på gården * 12 18 14 23 
Staite opp ny form for 16 20 16 18 
jordbruksproduksjon 
Øke inntektene utenfor gården* 50 60 63 46 
Redusere kostnadene* 26 37 39 42 
Forpakte/leie bort gården * 23 2 1 13 10 
Overdra til neste generasjon 16 22 20 20 
Sel !iie ~ården 10 10 8 11 

* Indikerer signifikante sammenhenge r 

3 .1.2 Nærmere om hvordan de har tenkt å redusere kostnadene 

Totalt 
~N=972) 

16 
17 

54 
35 
17 
19 
10 

Vi har allerede sett at 34 prosent av gårdbrukerne svatie at de ville møte reduserte i1mtekter i 

jordbruket ved å redusere kostnadene. Vi skal nå se litt nærmere på hvordan de har tenkt å 

gjøre det. Dette ble avdekket ved at de fikk spørsmål om å oppgi den mest aktuelle måten å 

redusere kostnadene på. I figur 3.2 er gårdbrukernes svar presentert. 
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Figur 3.2 Hvordan gclrdbrukerne har planer om el redusere kostnadene (N=342) 

Vi har tidligere i dette kapitlet sett at følgende grupper av produsenter i noe større grad enn 

sine kollegaer har svart at de har planer om å redusere kostnadene i en situasjon der 

inntektene går ned i jordbruket: 

• Produsenter av melk 
• Produsenter av kjøtt 
• Produsenter som disponerer stort areal 
• Jo større andel av inntektene fra gård, desto mer aktuelt er det å kompensere reduserte 

inntekter med å kutte i kostnader på gården 

Vi ser av figur 3.2 at det er :fa som ser det som aktuelt i første rekke å redusere i personlig 

forbruk om inntektene i gårdsdriften går ned. Derimot ser vi at 39 prosent har svart at de vil 

redusere i driftskostnadene. Omtrent en like stor andel vil utsette investeringene. Her er det 

imidlertid ikke funnet vesentlige forskjeller mellom de ulike produsentene med bakgrmm i de 

benyttede bakgnmnsvariablene. 

I forlengelsen av dette kan det være av interesse å se hvor mange som har planer om å 

investere i den kommende 2 års perioden. I en kartlegging av gårdbrukernes planer for de 

neste to årene, foretatt senhøstes år 2000, går det fram at 32 prosent har planer om å 

investere i neste toårs peiiode. Dette er langt færre enn som oppga at de hadde investert i 

foregående toårsperiode (54 prosent) (Lutnæs, 2001). 

3 .2 Om annet arbeid på stedet 

Gårdbrukere og gårdbrukeres ektefeller arbeider allerede i stor grad utenfor gårdsbruket. Tall 

avledet fra siste jordbrukstelling viser at andelen mannlige brukere som ikke henter inntekt 

utenforbruket viser en liten stigning; fra 43 prosent til 45 prosent, i perioden 1989-1999. De 

tilsvarende tallene for de kvinnelige brukere, viser en reduksjon fra 51 prosent til 43 prosent 
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(SSB 2001 ). Av figuren under går det fram at det er små endringer sett med en slik 

innfallsvinkel. 
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Figur 3.3 Personlige brukere, etter arbeidsinnsats i timer ute11for driftsenheten. 
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Side 15 

Det er i de1me sammenheng viktig å være klar over at det er tildels store forskjeller i 

utbredelsen av yrkeskombinasjoner mellom ulike typer produksjoner. Mens 69 prosent av 

melkeprodusentene kun arbeider på bruket, er denne andelen blant kornbøndene 28 prosent 

(BFJ 2000a). Uansett så i innebærer dette at gårdbrukerne allerede har foretatt en tilpasning 

ved å hente betydelige inntekter utenfor jordbruket, og problemstillingen her er om dette er en 

utvikling som vil øke i omfang. Følgende spørsmål ble stilt: "Hva ville du gjøre hvis det var 

mulighetfor annet arbeid pel stedet?" Svarene er presentert i figur 3 .4 under. 
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Av figuren går det fram at 69 prosent ville ha holdt fram som i dag, mens J 4 prosent ville 

redusert noe på gårdsarbeidet. Det er 8 prosent som har svart at hvis det hadde vært adgang til 

annet arbeid på stedet, så ville de har sluttet som gårdbruker. Ni prosent har svart at ele ikke er 

sikre. Andelen som vil slutte som gårdbruker er her høyere enn det en fant ved et lignende 

spørsmål i Levekårsundersøkelsen fra 1996 (Strøm m.fl. 1996), der 5 prosent svarte at de ville 

ha sluttet og 6 prosent svarte at de var usikre. 

3.2.1 Produksjonsretning 

Det er tildels store forskjeller mellom gårdbrukerne når det gjelder tilpasning som følge av 

mulighet for annet arbeidet på stedet. Dette er sammenfattet i tabellen under. 

Tabell 3.6 Utsikter til annet arbeid på stedet, sett i f orhold til produksjonsretning 

Fo1tsette som Redusere gårdsarbeidet Slutte som Totalt 
i dag og arbeide mer utenfor gårdbruker 

Melk (N=309)* 69 17 13 99 
Kjøtt (N=545) * 74 15 10 99 
Egg/fjørfekjøtt (N=30) 1 (77) (20) (3) 100 
Grønnsaker, frukt og bær (N= l 20) 73 21 6 100 
Korn (N=256)* 83 14 3 100 
Annen produksjon (N=84) 83 11 6 100 
Totalt (N=909) 76 16 8 100 
* Indikerer at det er signifikante sammenhenger 
1 Her er det for få observasjoner til at en kan s i noe om sa mmenhenger i materialet 

Av tabellen over går det fram at det er tildels store forskjeller mellom gårdbrukere med ulik 

produksjon, med hensyn til hvordan mulighet til annen jobb ville ha slått ut. Vi ser at melk

og kjøttprodusentene i noe større grad, enn sine kolleger ville ha sluttet som gårdbruker hvis 

de hadde hatt utsikter til annet arbeid der de bor. Derimot er det en langt mindre andel blant 

kornbøndene som ville lagt ned produksjonen som følge av at de ville hatt mulighet til å ha 

fått aimenjobb på stedet. Denne forskjellen henger trolig sammen med at de allerede har 

tilpasset seg annen en situasjon der de henter mer av sin inntekt utenfor gården. Dette kommer 

også fram av tabellen under. 

Tabell 3. 7 Andel av husstandens inntekt som kommer.fra gårdsdrift, sett iforhold til 
produksjonsretning på gården. 

Mindre enn 25-49% 50-74% 75 % og Totalt 
25 % mer 

Melk (N=325)* 6 17 31 47 101 
Kjøtt (N=573) * 26 24 22 29 101 
Egg/fjørfekjøtt(N =36)* 14 25 36 25 100 
Grønnsaker, frukt og bær (N= l30) 31 20 19 30 100 
Korn (N=272)* 48 2 1 17 14 100 
Annen produksjon (N=96)* 49 17 18 17 101 
Totalt (N=972) 33 22 20 25 100 
* Indikerer at det er signifikante sammenhenge r 
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Av tabellen over går det fram at 33 prosent henter mindre enn 14 av sin bustandsinntekt fra 

gården. 22 prosent henter 25-49 prosent av sin husstandsinntekt fra gården, og 20 prosent 

henter 50-74 prosent av sin inntekt fra gårdsdriften. Det er 25 prosent som henter 3/4 eller mer 

fra gårdsdriften. Det er imidlertid store forskjeller mellom produksjonene, og det går fram at 

nær halvparten ( 4 7 prosent) av melkebøndene henter 75 prosent eller mer av sin inntekt fra 

gården. Det tilsvarende tallet for kornbøndene er 14 prosent. 

3.2 .2 Alder, kjønn og bosted 

Vi finner ikke statistisk signifikante forskjeller mellom kvinnelige og marntlige bønder, 

vedrørende hva de ville ha gjort om det hadde vært utsikter til annet arbeid på stedet. 

Deiimot så viser det seg at gårdbrukernes alder spiller en betydelig rolle. Jo eldre 

gårdbrukeren er, desto større tilbøyelighet er det for at de svarer at de ville ha tatt annet arbeid 

i stedet for å holde fram som gårdbruker. Dette går fram av tabellen under. 

Tabell 3.8 Utsikter til annet arbeid pel stedet, sett iforhold gårdbrukers alder*. Prosent 

Under 40 år (N= l 84) 
40-49 år (N=334) 
50-59 år (N=279) 
60 år og eldre (N= I 12) 
Totalt (N=909) 

Fortsette som 
i dag 

82 
75 
77 
67 
76 

* Indikerer at det er signifikante sammenhenger 

Redusere gårdsarbeidet 
og arbeide mer utenfor 

13 
18 
13 
20 
16 

Slutte som 
gårdbruker 

5 
7 
10 
13 
8 

Totalt 

100 
100 
100 
100 
100 

De eldre gårdbrukernes svar, kan også henge sammen med at de i noe mindre grad e1m sine 

yngre kollegaer allerede har arbeid utenfor gården. For i dette mate1ialet går det fram at de 

gårdbrukerne som er 60 år og eldre henter en større andel av husholdets inntekt fra gården enn 

sine yngre kollegaer. Dette er også vist i tabellen under. 

Tabell 3.9 Andel husholdsinntekt sett iforhold til gårdbrukers alder* . Prosent 

Under 40 år (N= 197) 
40-49 år (N=346) 
50-59 år (N=294) 
60 år og eldre (N= l 35) 
Totalt (N=972) 

lnnti] 74 
ro sent 
75 
77 
77 
64 
75 

* Lndikerer at det er en signifikant sammenheng 

75 prosent eller mer 

25 
23 
23 
36 
25 

Totalt 

100 
100 
100 
100 
100 

Når det gjelder bosted, så er det en større andel av gårdbrukerne i våre nordligste fylker 

(Trøndelag og Nord-Norge) som vil slutte som gårdbruker om det var mulighet for annet 

arbeid på stedet. Dette går fram av tabell 3 .10. 
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Tabell 3.10 Utsikter til annet arbeid på stedet, sett iforhold gårdbrukers bosted*. Prosent 

Fortsette Redusere gårdsarbeidet og Slutte som Totalt 
som i daa arbeide mer utenfor aå rdbruker 

Sentrale Østlandet og Sørlandet (N= 191) 80 16 4 100 
Hedmark, Oppland og Buskerud (N=2 I 5) 76 18 6 100 
Vest-Norge (N=288) 73 17 10 100 
Trøndelag og Nord-Norge (N=2 I 5) 76 11 13 100 
Totalt (N=909) 76 16 8 100 
'~ Indikerer at det er en signifikant sammenheng 

3.3 Tiltak til forbedring 

I denne delen skal vi se nærmere på tiltak gårdbrukerne selv mener ville bidra til forbedre sin 

egen situasjon som gårdbruker. Gårdbrukerne fikk spørsmål om å angi hvor viktig enkelte 

tiltak var for dem, med å angi en verdi mellom 1 og 5, der 1 står for "ikke viktig" og 5 står for 

"svært viktig". I figuren under går deres svar fram. Ikke sikker/uoppgitt er her holdt utenfor. 
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San1111e1?fatning av gclrdbrukernes svar på spørsmcll vedrørende hvor viktig 
disse tiltakene vil værefor åforbedre deres situasjon, pel en skala.fra 1 til 5, 
der 1 er "ikke viktig" og 5 er "svært viktig". 

Av svarene som er presente1i i figuren over, går det fram at gårdbrukerne mener at bedre 

produktpriser vil bidra til å bedre deres situasjon. Det er også mange som trekker fram 

reduserte skatter og avgifter. Det er langt færre som trekker fram økte overføringer og 

økonomisk støtte til ny næringsvirksomhet som et svært viktig tiltak. Bedre avløserordninger 

har 21 prosent trukket fram som et svært viktig tiltak. Vi skal kort se nærmere på om det er 

visse grupperinger av produsenter som i særlig stor grad har trukket fram ett eller flere av de 

foreslåtte tiltakene over. I den forbindelse fant vi det formålstjenlig å operere med tre 

svarkatego1ier med hensyn til å få store nok kategorier: 

• Lite viktig 

• Viktig 

• Svært viktig 
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3.3.1 Vektlegging av de enkelte tiltakene sett med bakg1unn i ulik produksjon 

Det er nærliggende å se for seg at de enkelte produsentene vil vektlegge de foreslåtte tiltakene 

noe forskjellig ut fra hvilken produksjon de har på gården. Dette er tema for denne delen. En 

skal her være oppmerksom på at enkelte vil operere innenfor flere av de gitte produksjonene. 

Vi starter med å se nærmere på betydningen av bedre produktpliser. 

Tabell 3.11 Gclrdbrukemes vektlegging av bedre produktpriser, med bakgrunn i ulik 
produbjonsretning. Prosent 

Antall Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Melk* 332 3 9 88 100 

Kjøtt* 586 3 10 87 100 

Egg, t}ørfe 36 (8) (l l) (81) (100) 

Grønt 132 7 9 84 100 

Korn 270 4 11 85 100 

Annen produksjon 94 10 12 79 101 

Totalt 986 5 11 85 101 

* Indikerer at det er sign ifikante sammenhenger 

() Jndikerer at elet er tildels svært få observasjoner som ligger til grunn for prosenttallene 

Det en kan slå fast er at det en utbredt oppfatning blant produsentene, uavhengig av 

produksjon, om at bedre produktpriser er svært viktig for å bedre deres situasjon som 

gårdbruker. Av tabellen over går det fram at melk- og kjøttprodusentene har svaii det i enda 

større grad enn de øvrige produsentene. 

Når det gjelder reduse1ie skatter og avgifter, som også mange gårdbrukere trakk fram som et 

viktig tiltak for å bedre deres situasjon som gårdbruker, så er det ikke i dette mate1ialet 

grunnlag for å hevde at det er forskjeller mellom produsentene med bakgrunn i hvilken 

produksjon de har på gården. Dette anses med andre ord som et viktig tiltak uavhengig av 

produksjon. Derimot er det, som det går fram av tabellen under, visse forskjeller i 

vurderingene når det gjelder betydningen av økte overfø1inger. 
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Tabell 3.12 Gårdbrnkernes vektlegging av økte ove1føringer, med bakgrunn i ulik 
produk~jonsretning. Prosent 

Antall Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Melk 326 29 30 41 100 

Kj øtt* 583 27 32 41 100 

Egg, tj ørfe* 36 (50) ( 14) (36) (100) 

Grønt* 130 46 23 31 100 

Korn * 270 32 36 31 99 

Annen produksjon* 93 39 35 26 100 

Totalt 978 31 31 38 100 

* Indikerer at det er signifikante sa mmenhenger 

() Indikerer at det er tildels svært få observasjoner som ligger til grunn for prosenttallene 

Vi ser at produsentene av kjøtt i noe større grad enn de øvrige produsentene vektlegger økte 

overføringer som et svært viktig tiltak. Samme tendens ser vi også hos melkebøndene, men 

her er det ingen signifikant sammenheng, dette henger blant annet sammen med at det er langt 

færre observasjoner der enn blant kjøttprodusentene. 

Når det gjelder betydningen av økte midler til å starte ny næ1ingsvirksomhet, skiller 

melkebøndene seg ut ved at de i noe mindre grad anser det som et viktig tiltak for dem for å 

bedre deres situasjon som gårdbruker. I motsatt ende av skalaen her finner en de som driver 

med "annen form for jordbruksproduksjon", der over halvparten har svart at slik støtte vil 

bedre deres situasjon som gårdbruker2
. Dette er vist i tabellen under. 

Tabell 3.13 Gårdbrukernes vektlegging av økonomisk støtte til ny næringsvirksomhet, med 
bakgrunn i ulik produksjonsretning. Prosent 

Antall Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Melk* 332 39 24 37 100 

Kjøtt 586 36 21 43 100 

Egg, fj ørfe 36 (28) (19) (53) ( l 00) 

Grønt 132 34 23 42 99 

Korn 270 36 24 40 100 

Annen produksjon* 96 26 18 56 100 

Totalt 986 35 21 44 100 

* Indikerer at det er signifikante sammenhenger 

() Indikerer at det er tildels svæ11 få observasjoner som ligger til grunn for prosenttallene 

2 Et apropos her. Når elet gjelder dette tiltaket, så er det ogs~1 en sa mmenhengen med hvor stort areal de har. Ved 

at de som di sponerer inntil I 00 dekar, i størst grad mener at støtte til ny næringsvirksomhet vil bidra til å bedre 

eieres situasjon som gårdbruker. 
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I figur 3.5 (side 18) går det fram at relativt få har trukket fram bedre avløserordninger som 

vurderes som svært viktig for å bedre deres situasjon. I tabellen 3.14 går det imidlertid fram at 

det er tildels store forskjeller mellom de ulike produsentene med bakgrum1 i hvilke 

produksjoner de har på gården i vurderingen av betydningen for bedre avløserordninger. 

Tabell 3.14 Gårdbrukernes vektlegging av bedre avløserordninger, med bakgrunn i ulik 
produksjonsretning. Prosent 

Antall Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Melk* 332 17 28 55 100 

Kjøtt* 585 30 27 42 99 

Egg, fjørfe 35 (37) (31) (31) (99) 

Grønt* 126 59 15 26 100 

Korn* 256 71 12 17 100 

Annen produksjon* 88 61 22 17 100 

Totalt 968 43 22 35 100 

'~ Indikerer at det er signifikante sammenhenger 

()Indikerer at det er tildels svært få observasjoner som ligger til gnmn for prosenttallene 

Et flertall av melkebøndene mener at bedre avløserordninger er et svæ1t viktig tiltak for å 

bedre deres egen situasjon som gårdbruker. En stor andel av kjøttprodusentene mener også 

det. De1imot så mener kun 17 prosent av kornbøndene og 26 prosent av grøntprodusentene at 

bedre avløserordninger er et svært viktig tiltak for å bedre deres situasjon som gårdbruker. Ut 

i fra forskjeller i driftsform, så er disse sammenhengene som forventet. 
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3.3.2 Vektlegging av de enkelte tiltakene sett med bakgrunn i regionalt bosted 

I dette notatet er landet delt illi1 i fire regioner. Det henger sammen med at en ønsker å få 

mange nok observasjoner i hver inndeling. På tross av denne grove i1mdelingen så er det verdt 

å merke seg at gårdbrukerne i ulike deler av landet vurderer noen av tiltakene noe forskjellig. 

Dette er vist i de to neste tabellene. 

Tabell 3.15 Gårdbrukernes vektlegging av bedre avløserordninger med bakgrunn 
i bosted *. Prosent 

Antall Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Sentrale Østlandet 206 61 14 25 100 
og Sørlandet 

Hedmark, Oppland 230 51 20 28 99 
og Buskerud 

Vest-Norge 315 31 29 39 99 

Trøndelag og 217 35 19 45 99 
Nord-Norge 

Totalt 968 43 22 35 100 

* Indikerer at elet er signifikante sammenhenger 

I tabell 3.15 over går det fram at langt flere av gårdbrukerne i Trøndelag, Nord-Norge og på 

Vestlandet (inkl. Rogaland) vurderer tiltak som vil bedre avløsersituasjonen som svæ1t viktig, 

enn blant kollegaer i landet forøvrig. Dette henger sammen med det vi allerede har vært inne 

på, ved at husdyrprodusentene i langt større grad ønsker tiltak i den11e retning. Vi ser av neste 

tabell at bildet er noe endret når det gjelder vurderingen av reduse1te skatter og avgifter. 

Tabell 3.16 Gårdbrukernes vektlegging av reduserte skatter og avgifter med bakgrunn 
i bosted *. Prosent 

Antall Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Sentrale Østlandet 210 11 29 60 100 
og Sørlandet 

Hedmark, Oppland 238 17 19 63 99 
og Buskerud 

Vest-Norge 315 11 22 67 100 

Trøndelag og 224 17 24 59 100 
Nord-Norge 

Totalt 987 14 23 63 100 

* Indikerer at elet er signifikaut sa mmenheng 

Vestlendingene har i noe større grad svart at det er svæ1t viktig tiltak å redusere skatter og 

avgifter i et ledd for å bedre situasjonen som gårdbruker. Nordlendingene har i noe mindre 

grad svait det, men forskjellene er når alt kommer til alt små. Så samlet sett så mener nær 2/ 3 

at det er et svært viktig tiltak å redusere skatter og avgifter i landbruket. 
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3.3.3 Vektlegging av de enkelte tiltakene sett med bakgrunn i gårdbrukers alder 
og kjønn 

De enkelte gruppene av gårdbrukerne vurderer enkelte av tiltakene noe forskjellig, ut fra deres 

alder og kjønn. I den grad det blir funnet sammenhenger med bakgrunn i disse to 

bakgrunnsvariablene, presenteres de her. 

Tabell 3.17 Gårdbrukernes vektlegging bedre produ!.1priser med bakgrunn 
i deres alder *. Prosent 

Antall Lite viktig Viktig Svært vikti g Totalt 

Under 40 år 199 3 11 86 100 

40-49 år 352 2 9 88 99 

50-59 år 300 7 JO 83 100 

60 år og e ldre 135 7 16 77 100 

Totalt 986 5 1 I 85 101 

* Indikerer at elet er signjfikant sammenheng 

Nå skal en være forsiktig med å legge for stor vekt på forskjellen som er presentert i tabellen 

over, all den tid det er et stort flertall uavhengig av alder som mener at det ville være et svært 

viktig tiltak om produktprisene ble bedre. Det som er vist over er at en støne andel av de 

under 60 år mener det enn blant de som er 60 år og eldre. 

I tabellen under går det fram at en noe større andel av de yngste gårdbrukerne (de under 40 år) 

framholder bedre avløserordninger som et svært viktig tiltak eim eldre kollegaer. 

Tabell 3.18 Gårdbrukernes vektlegging bedre avløserordninger med bakgrunn 
i deres alder *. Prosent 

Antall Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Under 40 år 192 35 23 42 100 

40-49 år 346 43 2 1 35 99 

50-59 år 295 48 23 28 99 

60 år og eldre 135 44 17 39 100 

Totalt 968 43 22 35 100 

* Indikerer at det er signifikant sammenheng 

Det er særlig de som er under 40 år og de som er aldersgruppen 50-59 år som vurderer 

betydningen av bedre avløserordninger forskjellig. En høyere andel av de yngste har svart at 

det vil være et svært viktig tiltak for å forbedre deres situasjon som gårdbruker. 
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I vurderingen av økonomisk støtte til ny næ1ingsvirksornhet, er det igjen de yngre 

gårdbrukerne som framholder elet som et tiltak som vil bidra til å bedre deres situasjon som 

gårdbruker. Dette går fram av tabell 3 .19. 

Tabell 3.19 Gårdbrukernes ve/..1legging av økonomisk støtte ny næringsvirksomhet med 
bakgrunn i deres alder *. Prosent 

Antall Lite viktig Viktig Svært viktig Totalt 

Under 40 år 199 25 25 51 101 

40-49 å r 347 34 22 44 100 

50-59 år 303 38 18 44 100 

60 år og eldre 137 45 20 35 100 

Totalt 986 35 21 44 100 

* Indike rer at det er sig nifikant sammenheng 

I tabell 3.20 under, går det fram at de kvinnelige gårdbrukerne i noe større grad enn sine 

maimlige kollegaer har svart at økonomisk støtte til ny næringsvirksomhet, vil være et svæ1i 

viktig tiltak for å bedre deres situasjon som gårdbruker. 

Tabell 3.20 Kvinnelige og mannlige gårdbrukernes ve/..1/egging økonomisk støtte ny 
næringsvirksomhet *. Prosent 

Antall Lite viktig Viktig Svært viktig Tota lt 

Menn 

Kvinner 

Totalt 

902 

84 

986 

35 

29 

35 

* Indike rer at det er signifikant sammenheng 

22 

13 

21 

43 

58 

44 

100 

100 

100 

3. 3 .4 Vektlegging av de enkelte tiltakene sett med bakgrunn i inntekt 

Når det gjelder de to inntektsvaiiablene som er lagt til gnum i denne rapporten; samlet 

husstandsinntekt og andel av husstandsinntekt som kommer fra gårdsdriften, så er det funnet 

to interessante sammenhenger. Det er i gårdbrukernes vurdering av betydningen av bedre 

avløserordninger. Dette er vist i de to neste tabellene. 
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Tabell 3.21 Gårdbrukernes vektlegging av betydningen bedre avløserordninger sett i 
forhold til husstandens samlede årsinntekt *. Prosent 

Kroner Antall Lite viktig Viktig Svært vikti g Totalt 

Under 200.000 51 29 22 49 100 

200.000-299.000 126 37 25 38 100 

300.000-399.000 219 42 16 42 100 

400.000 eller mer 466 49 23 28 100 

Totalt 862 44 21 34 99 

* Indikerer at det er signifikant sammenheng 

Tabell 3.22 Gårdbrukernes vektlegging av betydningen av bedre avløserordninger sett i 

IVJindre enn 25% 

25%-49% 

50%-74% 

75% eller mer 

Totalt 

forhold til hvor stor andel av husstandens inntekt som ko111111erfi·a 
gårdsdr[fien *. Prosent 

Antall Lite viktig Viktig Svæ1i viktig Totalt 

305 66 15 19 100 

205 41 22 37 100 

188 28 32 39 99 

243 30 21 49 100 

941 44 22 35 101 

* Indikerer at det er signifikant sammenheng 

Av tabell 3 .21 går det fram at det er en tendens til at de som har lave husstandsinntekter i noe 

større grad enn de øvrige svarer at de anser det som et svært viktig tiltak for dem med bedre 

avløserordninger. I tabell 3.22 går det fram at jo større andel av inntekten en henter fra 

gården, desto mer tilbøyelig er en til å svare at bedre avløserordninger er et tiltak som er svært 

viktig for å bedre deres situasjon som gårdbruker. 
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4 Gårdbrukernes tilpasning - en sammenfatning 

limledningsvis i dette kortnotatet går det fram at landbruk på ingen måte er en statisk næring. 

I løpet av den siste tiårs perioden har det blitt 29 prosent færre bruk i drift. Samtidig er det 

registrert en ølming i samlet jordbruksareal på 5 prosent. Denne utviklingen innebærer at 

mens 62 prosent av landets gårder var på under 100 dekar i 1989, var den tilsvarende andelen 

ved jordbrukstellingen i 1999 redusert til 45 prosent. 

Hovedhensikten med spørreundersøkelsen har vært å sette fokus på hvordan gårdbrukerne vil 

velge å tilpasse sin situasjon til et scenario der inntektene i jordbruket reduseres. 

Oppmerksomheten er også blitt rettet mot tiltak som kan tenkes å bedre deres situasjon som 

gårdbruker. Vi skal avrunde dette notatet med å trekke fram sentrale sider av de1me 

ka1ileggingen. 

Hva giør du og din familie om i1111tekte11efiY1 jordbmket reduseres? 

Hovedkonklusjonen her er at gårdbrukerne i stor grad søker ut av jordbruket, for å 

kompensere et eventuelt inntektsbortfall. Det er også på denne bakgrunn vi i tittelen på notatet 

stiller spørsmål om bonden er på vei ut av jordbruket. Dette bygger på det faktum at 54 

prosent har svart at de kommer til å møte en situasjon der inntektene fra jordbruket reduseres 

med å arbeide mer utenfor gården. I tillegg har 19 prosent svart at de vil overdra til neste 

generasjon, 17 prosent har svmi at de vil forpakte bort gården og I 0 prosent har svart at de vil 

selge gården. Alle strategiene er uttrykk for at disse gårdbrukerne på en eller annen måte vil 

velge å søke seg vekk fra jordbruket. 

Nå har 34 prosent svart at de vil møte en mulig situasjon med reduserte inntekter i jordbruket, 

med å redusere kostnadene. Først og fremst vil dette skje gje1mom å redusere driftskostnadene 

og utsette investeringer. Langt fæITe anser det som realistisk å redusere personlig forbruk. 

Hva ville du giøre hvis det var mulighet.for annet arbeid pli stedet? 

Det er en kjensgjerning at en stor andel av landets gårdbrukere allerede arbeider mye utenfor 

gårdsbruket. Dermed har mange allerede foretatt den tilpasningen som etterspørres med dette 

spørsmålet. Bakgrunnen for at spørsmålet ble stilt likevel, var for å sammenholde det med det 

et sammenlignbart spørsmål som ble stilt i 1996. Da svmie 5 prosent at de ville ha sluttet og 6 

prosent var ikke sihe. Nå, fem år senere, svarer 8 prosent at de ville ha sluttet som 

gårdbruker, og ytterligere 9 prosent er ikke sihe med hva de ville ha foretatt seg. Fle1iallet 

(69 prosent) ville imidlertid ha fortsatt "som i dag" mens 14 prosent ville ha reduse1i noe på 

gårdsarbeidet, om det var mulighet for annet arbeidet på det stedet de bor. 
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."ulike om Nider som kan tenkes el bidra til el forbedre din situasjon som g{trdbruker . ... hvor 
viktige er de for deg? 
Gårdbrukerne ble i spørreundersøkelsen bedt om å angi hvor viktige fem utvalgte tiltak var 

for å bedre deres situasjon som gårdbruker. Vi skal kort gå igjennom disse rangert etter hvor 

mange som har svart at tiltaket er svært viktig for dem (etter tredeling lite viktig, viktig og 

svæ1i viktig) 

Bedre produktpriser (85 prosent) 

Et stort flertall av gårdbrukerne, uavhengig av produksjonsretning og a1men 

bakgrmmsinformasjon, svarer at bedre produktpriser vil være et svært viktig tiltak for å bedre 

eieres situasjon som gårdbruker. 

Reduserte skatter og avgifter (63 prosent) 

Flertallet av gårdbrukerne sier også at reduserte skatter og avgifter vil være et svært viktig 

tiltak for å bedre deres situasjon som gårdbruker. 

Økonomisk støtte til ny næringsvirksomhet (44 prosent) 

Når det gjelder vurderingen av hvilken betydning økonomisk støtte til ny næringsvirksomhet 

har, så er gårdbrukerne noe mer delt. Blant de yngste gårdbrukerne (de under 40 år), blant 

kvinnene og blant de som driver med "aimen fonn" for jordbruksproduksjon, har en noe 

større andel av disse svart at dette vil være et tiltak som vil bedre deres situasjon som 

gårdbruker. 

Økte overføringer (38 prosent) 

I synet på hvorvidt økte overføringer vil bidra til å bedre deres sihrnsjon som gårdbruker, så 

deler utvalget seg nærmest i tre like store grupper; ikke viktig, viktig og svært viktig. 

Bedre avløserordninger (35 prosent) 

I synet på hvilken betydning bedre avløser ordninger vil ha, så er det et markert skille mellom 

husdyrprodusenter og andre produsenter. Flertallet av melkebøndene anser det for å være et 

svæ1t viktig tiltak for å bedre deres situasjon som gårdbruker. Dette gir seg også utslag i at 

gårdbrukerne i de nordligste fylkene og på Vestlandet vurderer bedre avløserordninger som et 

svært viktig tiltak. Videre har de yngste gårdbrukerne og de som henter en stor andel av sin 

inntekt fra gården i større grad enn sine kollegaer svart at det er et svæ1i viktig tiltak for å 

bedre deres situasjon som gårdbruker. 
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Vedlegg: Spørsmål til gårdbrukerne 

OPJNION AS 
UNDERSØKELSE I LANDBRUKSNÆRINGEN 
19. - 28. MARS 2001 
SAMARBEIDSPARTNER: LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR 

SPØR ETTER NA VNGJTT PERSON, EVENTUELT DEN SOM ER 
ANSVARLIG FOR DRIFTEN AV GÅRDEN 
God dag, mitt navn er( .. .... .. ... ), og jeg ringer fra OPINfON 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. 

I. Jeg skal nå lese opp noen ulike 01måder, som kan tenkes å bidra 
til å forbedre din situasjon som gårdbruker. Jeg vil gjerne vite 
hvor viktig det enkelte tiltak er for deg . Vennligst svar med en 
karakter fra I til 5, der l betyr "ikke viktig", og 5 betyr "svært viktig". 

ROTER REKKEFØLGEN 

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

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

c) Bedre avløserordninger 
(l=iI<ke viktig, 5= svæ1t viktig) 
O=IKKE SIKKER 

d) Økonomisk støtte for å legge til rette for ny næ1ingsvirksomhet på 
gården (for eksempel nye produksjoner, nisjeproduksjon, turisme) 
(l=ikke viktig, 5=svæ1t viktig) 
O=lKKE SIKKER 

e) Reduserte skatter og avgifter for landbruket 
(I =ikke viktig, 5=svært viktig) 
O=lKKE SIKKER 

2. Hvis du hadde hatt mulighet for å få annet arbeid på stedet, ville 
du ha fortsatt som gårdbruker i samme omfang som i dag, ville du 
ha redusert omfanget av arbeid på gården for å arbeide mer utenfor 
gården, eller ville du ha sluttet helt som gårdbruker? 

I : Fortsette i samme omfang som i dag 
2: Redusere gårdsarbeidet og arbeide mer utenfor gården 
3: Slutte som gårdbruker 
4: Ikke sikker 

3. TIL ALLE 
Hva gjør du og din familie dersom inntektene frajordbruket reduseres? 
Er det aktuelt å . .. 

LES OPP - FLERE SV AR MULIG 

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



4. HVJ S REDUSERE KOSTNADER (SPM 3 = 4) 
Hvilket av de tre fø lgende alternativene er den mest aktuell e 
måten å redusere kostnadene på? 

1: Utsette investering 
2: Redusere driftskostn ade ne 
3: Redusere personlige forbruk 
4: Ingen av delene, ikke sikker 

BAKGR UNNSSPØRSM ÅL 

201. Da har jeg bare noen spørsmål til slutt. 

Hvilket år er du født? 

202 . Hvor mange års utdanning utover grunnskolen har du? 

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

205. Hvilke produksjonstyper har du? 

FLERE SV AR MULIG 

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

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

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

1 : Mindre em1 25 % 
2: 25-49 % 
3: 50-74 % 
4: 75-100 % 
5: Ikke sikker, uoppgitt 

208. Kjønn? 

I : Mann 
2: Kvinne 

209. Det var all e spørsmålene j eg hadde. Tusen takk for hjelpen, 
og ha en fortsatt god dag! 
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