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1 Innledning 

Dette er et prosjekt som tar for seg gjeldssituasjonen i landbrnket. Landbrnkets 

Utredningskontor (LU) har fått i oppdrag av Landkreditt å se på norske bønders 

gjeldssituasjon. I tillegg vil også noen andre aspekter ved landbrnkets økonomi bli belyst. 

Side l 

Det har tidligere vætt gjort en liknende undersøkelse ved Landbrnkets Utredningskontor 

(Gunnerød 1997). Denne undersøkelsen viste at gjeldssituasjon for norske bønder varierte ut i 

fra en rekke faktorer, eksempelvis geografisk plassering, brnkets størrelse og type produksjon. 

1.1 Datamateriale 

Denne analysen bygger på flere typer datamateriale. Vi har koblet selvangivelsesdata for 

brnker og ektefelle/samboer for 1997 mot data fra produksjonstilskuddsregisteret'. Til dette 

har vi fått bistand fra Anne Snellingen Bye ved Statistisk Sentralbyrå (SSB). Disse data er i 

utgangspunktet representative for landbrnket som helhet. Et minus med disse tallene er at vi 

ikke får data fra brnk med under 10 dekar jordbrnksareal i drift (Generell forskrift om 

produksjonstilskudd i jordbrnket av 1998). 

LU har i tillegg gjort flere egne undersøkelser hvor gjeldssituasjonen til norske bønder også 

har vært et tema, og data fra disse vil bli vurdert. I undersøkelsen "Melkeprodusentenes 

framtidsplaner" av Lutnæs m.fl ( 1998), er et utvalg av TINE Norske Meieriers leverandører 

kontaktet for en omfattende utredning av perspektiv på drifta framover. I overkant av 1800 

leverandører av kumelk og geitemelk har svait på spørreskjemaet. Denne undersøkelsen er 

representativ for melkeprodusentene. 

I undersøkelsen "Nye bønder" av Tviberg og Haanes (1999), har temaet vært situasjonen for 

bønder som har tatt over gården i løpet av den siste femårsperioden. Vi forventer at denne 

grnppa vil ha sine egne trekk med hensyn til investeringer, gjeld og inntekt. Ved å trekke et 

tilfeldig utvalg fra produsentregisteret, har man intervjuet 1004 respondenter, noe som er et 

representativt utvalg av 'nye bønder'. I tillegg er det innhentet data gjennom kobling mellom 

selvangivelsesdata og data fra produksjonstilskuddsregistret. 

I de tilfeller der det er mulig, har vi ønsket å sammenligne resultater fra disse undersøkelsene 

med det som kom fram i gjeldsundersøkelsen fra 1997 (Gunnerød 1997). 

1 Dette materialet består av 69.621 personlige søkere av produksjonstilskudd koblet mot selvangivelsesregistret. 
I tillegg har vi tall for 49.379 ektefeller, 6 registrerte partnere og 3.586 samboere. 
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2 Resultater 

2.1 Oppdatering av undersøkelsen "Gjeld i landbruket" (1997) 

I 1997-undersøkelsen (Gunnerød 1997) kom det fram at gjennomsnittlig totalgjeld for alle 

driftsenheter over 5 daa var 490.316 i 1995. Med totalgjeld menes her næringsgjeld og annen 

gjeld både for bruker og eventuell ektefelle. I følge dette notatet, var gjeldsprosenten i 

landbruket på vei nedover, og vi må gå tilbake til 1969 for å finne så lav gjeldsprosent som i 

1995. 

Rapporten kommer fram til at gjeldssituasjonen til norske bønder varierer ut i fra flere 

faktorer: Først og fremst er det av betydning hvilken region gården befinner seg i. 

Driftsformen og størrelsen på bruket spiller også en viktig rolle for gjeld. Noen driftsformer er 

mer kapitalkrevende enn andre, og gjeldsprosenten er vesentlig større på store enn på små 

bruk. Hvor lenge det er siden bruket ble ove1tatt av ny eier, har også betydning for 

gjeldssituasjonen. Gjelden er størst de første årene etter overtakelsen, og synker så etter som 

årene går. 

Pantegjeld tilknyttet jordbrukseiendommer er den viktigste gjeldstypen både når det gjelder 

antall bønder, og størrelsen på lånet. Standardavviket rundt de ulike typer gjeld er imidlertid 

så store i 1997-undersøkelsen, at gjennomsnittsverdiene av gjeldstypene gir liten 

forklaringsverdi. 

Undersøkelsen "Gjeld i landbruket" bygget i hovedsak på data fra undersøkelsen "Levekår for 

norske bønder" (Strøm m.fl 1996), og data fra selvangivelsesregistret koblet mot 

utvalgstellingene i jordbruket fra 1995. Som nevnt i forrige kapittel, vil vi bruke andre kilder. 

Selv om vi får sammenlignet hovedtendenser i gjeldssituasjonen i landbruket fra 1997 til . 

1999, er det mange tilfeller ikke mulig å dra sammenligningene så langt man kunne ønske. Vi 

har eksempelvis her ikke mulighet til å dele opp gjeld for å finne hva som er gjeld knytta til 

eiendommen, hva som er anna gjeld tilknytta næring og hva som er privatgjeld. Vi kommer 

derfor i det følgende til å operere med brukets totale gjeld. 
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2.1.1 Geografisk oversikt 
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Figur 1. Gjennomsnittlig gjeld og gjennomsnittlig næringsinntekt etterfylke. (SSB 
Søknad om produksjonstilskudd og selvangivelsesregisteret 1997, egne 
kjøringer.) 

Tallene for 1997 viser at den samlede gjelda i landbruket beløper seg til 40420 millioner 

kroner2 (SSB Søknad om produksjonstilskudd 1997). I 1995 var dette tallet 40442 milloner 

kroner3 (SSB Utvalgstellingene 1995). Gjennomsnittlig totalgjeld for alle driftsenheter over 

10 dekar var i 1997 på 580.574 kroner. Figuren over viser imidlertid at det er stor forskjell 

mellom de forskjellige fylkene når det gjelder gjeldsbelastning (se også tabell I på neste side). 

Tallene viser totalgjeld for gjennomsnittet av driftsenhetene. Høyest totalgjeld finner vi i 

Vestfold (773.207), tett fulgt av Akershus/Oslo (771.136). I tallene fra 1995 lå også disse to 

fylkene på topp når det gjelder totalgjeld, men da i motsatt rekkefølge. Lavest totalgjeld 

finnes fortsatt i Sogn og Fjordane (409.658), mens Hordaland (421.442) har forbedret sin 

relative posisjon siden 1995, og er nå nest lavest. 

2 Merk at bruk under 10 dekar ikke er med i disse beregningene, totaltallet vil derfor sannsynligvis ligge litt 
høgere. Det er 69621 enheter som her er registrert. 
3 I utvalgstellingene 1995 var det 82482 bruk fra 5 dekar jordbruksareal i drift som var med. 
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Tallene for næringsinntekt viser også stor fylkesvis spredning. Rogaland ligger høyest 

(180.320) fulgt av Nord-Trøndelag (161.039). Telemark (77.590) og Hordaland (86.004) 

ligger lavest. 

Tabell 1 viser eksakte tall for gjeld og næringsinntekt for 1997, sammenlignet med Gunnerøds 

undersøkelse, hvor tallene var fra 1995. 

Tabell 1. Gjennomsnittlig totalgjeld og næringsinntekt 1995og1997. (SSB 
selvangivelsesdata koblet mot søknad om produksjonstilskudd, egne kjøringer 
OJ! Gunnerød 1997) 

totalgjeld totalgjeld nærings- nærings-
1995 1997 inntekt inntekt 

1995 1997 
Alle fylker 490.316 . 580.574 116.565 127.713 
Østfold 576.057 756.662 121.783 133.991 
Akershus/Oslo 687.300 771.136 123.800 140.822 
Hedmark 568.784 676.302 118.203 135.124 
Oppland 451.064 544.743 116.165 129.700 
Buskerud 498.009 622.578 85.298 114.043 
Vestfold 629.221 773.207 126.594 144.559 
Telemark 381.169 451.279 62.533 77.590 
Aust-Agder 423.274 468.509 79.218 98.920 
Vest-Agder 393.686 484.481 76.451 90.539 
Rogaland 591.248 697.058 181.048 180.320 
Hordaland 382.125 421.442 79.209 86.004 
Sogn og Fjm·dane 358.996 409.658 103.358 98.230 
Møre og Romsdal 446.321 505.118 116.916 124.499 
Sør-Trøndelag 438.608 530.433 131.148 136.207 
Nord-Trøndelag 586.688 669.431 150.686 161.039 
Nordland 473.396 567.237 125.426 133.520 
Troms 433.350 507.047 117.978 116.482 
Finnmark 473.407 555.908 114.458 125.163 

En slik tabell viser de faktiske tallene, men hvis vi skal ha bedre mulighet til å sammenligne, 

så kan det være lurt å se på forholdet mellom gjeld og inntekt i de ulike fylkene. Tabell 2 på 

neste side viser forholdet mellom inntekt og totalgjeld. Grovt sagt så er det slik at jo mindre 

forholdet mellom inntekt og gjeld er, jo bedre er evnen til å betjene gjelda. Når vi ser på 

forholdet mellom næringsinntekt og gjeld, så har vi mulighet til å kunne sammenligne tall fra 

1995 og 1997. Best ser forholdet mellom gjeld og næringsinntekt ut til å være for Rogaland 

og Sør-Trøndelag. Det høgeste forholdstallet finner vi i Telemark og Østfold. 

Når vi ser forholdstallene fra 1995 og 1997 i sammenheng, så ser vi endringer i evnen til å 

betjene gjelda. Tallet for alle bruk i 1997 er støn-e enn i 1995, og dette viser en forverring i 
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forholdet mellom gjeld og næringsinntekt. Dette skyldes i hovedsak at gjennomsnittlig 

totalgjeld for driftesenhetene har gått opp med 90.258 kroner i perioden, mens inntekta ikke 

har fulgt etter". Inntekt fra næring har i perioden økt med 11.148. Vi skal her være 

oppmerksom på at det er fire fylker som skiller seg ut i denne oversikten: Det har væ1i en 

forbedring av forholdet mellom gjeld og næringsinntekt i fylkene Akershus/Oslo, Buskerud, 

Telemark og Aust-Agder. 

Selv om vi opererer med totalgjeld, så avspeiler ikke næringsinntekten det totale innkomme til 

gården. Dette betyr at forholdet mellom inntekt og gjeld kan være et helt annet for den enkelte 

driftsenhet, idet annen inntekt kan bedre evnen til å betjene eksisterende gjeld, og også heve 

kredittverdigheten. Tabell 2 og 3 viser at forholdet mellom inntekt og gjeld blir et helt annet 

når vi tar med tall for husholdsinntekt5 for bruker og ektefelle. 

Tabell 2. Forholdet mellom totalgjeld og næringsinntekt 1995 og 1997, og mellom gjeld 
og husholdsinntekt 1997,fylkesvisfordeling. (SSB selvangivelsesdata koblet 
mot søknad om oroduksionstilskudd, ef!ne kiørinf!er, Of! Gum1erød 1997)) 

gjeld/nærings- gjeld/nærings- gjeld/husholds-
inntekt inntekt inntekt 

forholdstall -95 forholdstall -97 forholdstall -97 
Alle fylker 4,21 4,55 1,82 
Østfold 4,73 5,65 2,03 
Akershus/Oslo 5,55 5,48 1,88 
Hedmark 4,81 5,01 2,04 
Oppland 3,88 4,2 1,84 
Buskerud 5,84 5,46 1,78 
Vestfold 4,97 5,35 1,96 
Telemark 6,1 5,82 1,46 
Aust-Agder 5,34 4,74 1,6 
Vest-Agder 5,15 5,35 1,67 
Rogaland 3,27 3,87 1,98 
Hordaland 4,82 4,9 1,4 
Sogn og Fjord. 3,47 4,17 1,47 
Møre og Roms. 3,82 4,06 1,65 
Sør-Trøndelag 3,34 3,89 1,8 
Nord-Trøndelag 3,89 4,16 2,06 
Nordland 3,77 4,25 2,03 
Troms 3,67 4,35 1,85 
Finnmark 4,14 4,44 2,06 

4 Men merk her at det i 1997-undersøkelsen er tatt med gjelds- og inntektstall for driftsenheter mellom 5 og 10 
dekar. Disse har vi ikke data for i 1999-undersøkelsen, og dette kan være med på å trekke gjennomsnittet på 
inntekt og gjeld litt opp. 
5 Med husholdsinntekt menes her lønnsinntekt for søker pluss eventuell ektefelle 
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At forholdstallene for gjeld/næringsinntekt og gjeld/husholdningsinntekt ikke korresponderer 

i større grad, skyldes at det er forskjeller fylkene i mellom på hvor stor del av inntekta som 

hentes utenfra gården. 

Tabell 3. Fylkesvis oversikt over hus/wldsinntekt, næringsinntekt i parantes, og 
totalinntekt for søker og ektefelle/samboer. (SSB selvangivelsesdata koblet mot 

k d d k . 'l k dd 1997. k" . ~ sø na om pro u s1onst1 s u , egne ~1ørmger 
Fylke Husholdsinntekt Inntekt totalt Inntekt totalt 

(næringsinntekt J/S/F) søker ektefelle/samboer 
Alle fylker 319.674 (127.713) 214.657 105.017 

·Østfold 373.063 (133.991) 253.839 119.224 
Akershus/Oslo 410.428 (140.822) 286.341 124.087 
Hedmark 331.703 (135.124) 224.896 106.807 
Oppland 295.502 (129.700) 199.616 95.886 
Buskerud 349.712 (114.043) 239.968 109.744 
Vestfold 395.205 (144.559) 274.068 121.137 
Telema1·k 309.759 (77.590) 208.630 101.129 
Aust-Agder 293.418 (98.920) 194.834 98.584 
Vest-Agder 289.556 (90.539) 198.766 90.790 
Rogaland 352.689 ( 180.320) 232.852 119.836 
Hordaland 302.054 (86.004) 202.646 99.407 
Sogn og Fjordane 279.361 (98.230) 181.258 98.103 
Møre og Romsdal 306.990 (124.499) 205.248 101.743 
Sør-Trøndelag 294.881 ( 136.207) 197.509 97.373 
Nord-Trøndelag 325.320 (161.039) 216.867 108.452 
Nordland 278.934 (133.520) 181.850 97.083 
Troms 274.255 (116.482) 178.630 95.625 
Finnmark 269.739 (125.163) 171.626 98.113 

Av tabell 3 ser vi at det er Akershus/Oslo som har høyest husholdningsinntekt i 1997, selv om 

fylket bare er nummer 4 når det gjelder næringsinntekt. 

2.1.2 Tall fra driftsgranskningene 

NILF (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning) gir årlig ut driftsgranskninger for 

jord- og skogbruket. Disse bygger på skatteregnskap omarbeidet til driftsregnskap. I 

1998-utgaven er disse granskingene framkommet på bakgrunn av data for 1997 fra 973 bruk 

fra hele landet. 

NILF har i sine driftsgranskninger brukt en annen inndeling i regioner enn det vi har benyttet. 

Her kommer det klart fram at det er regionale forskjeller både når det gjelder gjeld og 

egenkapital. Særlig ser vi stor forskjell mellom flatbygder og andre områder. Hvis man går 

enda mer nøye inn i områdene, vil man se at det også er store forskjeller etter brukets størrelse 

(NILF 1998: 122). 
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Tabell 4. Gield Of! ef!enkaoital or 31.12.1997i1000-kroner (N/LF 1998:122) 
Gjeld i alt Egenkapital 

Alle bruk 694,5 1.186,7 
Østlandet - flatbygder 897,5 1.478,8 
Østlandet - andre bygder 597 1.256,8 
Agder og Rogaland - Jæren 880,2 1.330,3 
Agder og Rogaland - andre bygder 743,9 1.138,2 
Vestlandet 541,8 1.182,9 
Trøndelag - flatbygder 658,8 1.021,9 
Trøndelag - andre bygder 635,6 1.074,1 
Nord-Norge 663,1 705,5 

Vi ser av tabell 4 at det er Østlandets flatbygder og Jæren som har høyest gjeldsbelastning, 

mens andre bygder på Østlandet og andre bygder i Trøndelag har minst gjeld. Egenkapitalen 

er høyest på flatbygdene på Østlandet, og på Jæren, lavest i Nord-Norge. Det viser seg at 

( forholdet mellom gjeld og egenkapital er minst gunstig i Nord-Norge, mens Vestlandet og 

andre bygder på Østlandet kommer gunstigst ut. 

NILF sine driftsgranskninger er lagt opp til å være representative for "den delen av landbruket 

der storpaiien av brukerfamiliens inntekt kommer fra bruket" (NILF 1998: 15). De minste 

brukene (regnet ut i fra arbeidsinnsats) er ikke med i driftsgranskningene. NILF sitt utvalg er 

altså ikke representativt, og gjenspeiler derfor ikke situasjonen for gjennomsnittsbruket. Vår 

gjeldsundersøkelse baserer seg på så godt som alle bruk over 10 dekar, og dette forklarer den 

forskjellen det er mellom våre tall, og tallene i NILF sin undersøkelse. 

2.1.3 Gjeld og inntekt i forhold til gårdens størrelse 

Vår gjeldsundersøkelse viser at det er forskjell i gjeld og inntekt etter størrelsen på 

driftsenheten. Her ser vi en helt klar sammenheng mellom størrelsen på gjelda og størrelse på 

( gården. Denne sammenhengen var også klar i gjeldsundersøkelsen fra 1997. 

Figur 2 på neste side viser en stigende tendens på både gjeld og inntekt etter driftsenhetens 

størrelse. I de fleste tilfeller vil det være en sterk sammenheng mellom størrelsen på gjeld, 

inntekt og hvor stor gården er. Vi skal imidlertid være klar over at noen driftsformer er mer 

kapitalkrevende enn andre (jfr. Lutnæs m.fl 1998), noe som vil gi utslag uavhengig av gårdens 

størrelse. 
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Figur 2. Fol'/wld mellom gjeld/næringsinntekt og størrelse på driftsenheten, tall for 
1997. (SSB selvangivelsesdata koblet mot søknad om produksjonstilskudd, egne 
kjøringe1~ 

I tabell 5 under vises husholdsinntekt, og inntekt for bruker og ektefelle, etter størelse på 

gården. 

Tabell 5. Husholdsinntekt (næringsinntekt i parantes) og inntekt for bruker og 
ektefelle/samboer, etter driftsenhetens størrelse. (SSB selvangivelsesdata koblet 

k d d k . 'l k dd k. . ~ mot sø na om pro u s1onst1 s u , e 7ne ~1ørmf(er 
Jordbruksareal i Husholdningsinntekt Inntekt bruker Inntekt 
drift (Næringsinntekt J/S/F) ektefelle/samboer 
Alle enheter 319.674 (127.713) 214.657 105.017 
5-49 dekar 271.077 (34.006) 180.453 90.624 
50-99 dekar 287.375 (66.715) 193.843 93.532 
100-199 dekar 317.483 (146.617) 212.215 105.268 
200-299 dekar 365.767 (216.321) 245 .114 120.652 
300-499 dekar 424.021 (265.335) 286.767 137.255 
500 dekar og mer 545.795 (370.264) 383.265 162.530 

2.1.4 Gjeldas sammensetning, og gjeldsrenter 

Det har ifølge NILF ( 1998) vært endringer i gjeldsprosenten6 for norske bruk den siste tiårs

perioden. Gjeldsprosenten var høyest i begynnelsen av perioden, da den lå på omkring 42%. 

De siste tre åra har den stabilisert seg, og er for 1997 på 36,9%. Gjeldsprosenten varierer etter 

hvor bruket befinner seg. På Vestlandet er gjeldsprosenten lavest. Brukene i Nord-Norge har 

høyest gjeldsprosent. 

6 "Gjeldsprosenten er familiens gjeld i prosent av totalkapitalen, og viser hvor stor del av familiens eiendeler 
som er finansiert med fremmed kapital" (NILF 1998:28) 
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NILF (1998) har også sett på sammensetningen av gjelda på det enkelte bruk. Det er forskjell 

på langsiktig og kortsiktig gjeld. Ved slutten av 1997 var den kortsiktige delen av total gjeld 

gjennomsnittlig på 29,6% for alle bruk. I følge undersøkelsen "Gjeld i landbruket" (Gunnerød 

1997), var andelen kortsiktig gjeld i 1995 på 35% i gjennomsnitt for alle bruk. Det har altså 

vært en markert nedgang i kortsiktig gjeld fra 1995 til 1997. 

Det var ifølge NILF (1998) imidlertid en klar tendens til økning av den kortsiktige delen av 

gjelda ettersom størrelsen på bruket økte. Tendensen var lik både i 1995 og i 1997. Dette ga 

seg utslag i at den ko1isiktige delen av gjelda var på gjennomsnittlig 21,3% for bruk mellom 

50 og 100 dekar i 1997, mens bruk over 500 dekar hadde i snitt 41,4% av gjelda som 

kortsiktige lån. De tilsvarende tallene for 1995 var på henholdsvis 25% og 43,8%. Vi har altså 

hatt en nedgang i andelen kortsiktig gjeld fra 1995 til 1997 både for de mindre og for de større 

bruk. 

Rentenivået er av stor betydning for det enkelte bruks økonomi. Siden høsten 1998 har Norge 

opplevd renteuro, og det er vanskelig å si noe sikke1i om rentenivået og hvordan dette virker i 

drifta i dag. Det vi imidlertid kan ta for oss, er endring i rentenivået mellom 1995 og 1997. 

Gunnerød (1997) finner at gjennomsnittlig rentesats for alle bruk i 1995 var på 6,2%. En 

tilsvarende beregning for 1997 viser at gjennomsnittlig rentesats var på 4,81 %. I likhet med 

undersøkelsen fra 1997 ser vi her at det er de mindre brukene (under 100 da) som har høyest 

rentesats . 

Tabell 6. Variasjon i gjeldsrenter etter størrelse på brukel (SSB selvangivelsesdata koblet 
mot søknad om produksionstilskudd, e1me kiørim!er) 

Størrelse på antall enheter gj.snittlig gjeldsrenter i gjeldsrenter i 
driftsenheten gjeldsrenter i prosent millioner 

kroner totalt kroner 
alle bruk 69.621 27.943 4,81 1.945 
5-49 dekar 12.796 17.042 5,25 218 
50-99 dekar 17.753 19.528 5,12 347 
100-199 dekar 23.173 27.780 4,77 644 
200-299 dekar 9.885 38.474 4,67 380 
300-499 dekar 4.677 48.290 4,46 226 
over 500 dekar 1.337 97.781 4,7 131 

2.1.5 Produksjonsform 

I følge NILF (1998) varierer gjeldsnivået i forhold til totalkapitalen mellom de ulike 

driftsformene i landbruket. Det er bønder som driver kombinasjon svineproduksjon og korn 

som har høyest gjeld, men også høyest totalkapital. Saueprodusentene har lavest gjeldsnivå, 

men også lavest totalkapital. I vår undersøkelse kommer produsenter som kombinerer korn 

med svin, egg eller melk desidert høyest på totalgjelda. Disse produksjonene er også meget 
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kapitalkrevende, noe som viser seg ved at disse er blant de som har høyest inntekt i vårt 

materiale. 

0 200 400 600 
Tusen 

D Totalgjeld 
• Næringsinntekt 

800 1000 1200 

Figur 3. Produksjonsform og gjeld/inntekt. (SSB selvangivelsesdata koblet mot søknad 
om produksjonstilskudd, egne kjøringe1~ 

Hvis vi setter opp forholdet mellom gjeld og næringsinntekt i forhold til type produksjon, får 

vi følgende forholdstall; 

Tabell 7. Forholdet mellom produksjonsform og gjeld/inntekt (SSB selvangivelsesdata 
koblet mot søknad om produksjonstilskudd, eJ!ne kiørinJ!er) 

Prod. form Antall totalgjeld nærings- gjeld/nær- totalinntekt, 
enheter inntekt ingsinntekt bruket 

melk 17.883 682.308 204.729 3,33 312.256 
melk/svin 2.205 856.353 261.600 3,27 355.460 

melk/sau 2.605 526.363 183.969 2,86 289.667 

korn 13.339 612.848 98.160 6,24 380.938 

korn/svin 1.706 996.341 245.795 4,05 394.239 

korn/egg 356 1.034.898 221.870 4,66 410.867 

korn/melk 821 986.591 300.579 3,28 401.748 

sau 13.141 326.420 46.476 7,02 268.952 

geit 454 485.307 155.652 3,12 255.941 

ikke 17.111 549.134 84.064 6,53 306.998 
spesifisert 

Som i tabell 1 vises her evnen til å betjene gjelda. Jo mindre forholdstallet mellom gjeld og 

inntekt, jo bedre er evnen til å betjene gjelda. Vi ser at melkeprodusenter7 ser ut til å ha bra 

7 Det ser ut til at geiteprodusenter her ikke er regnet blant melkeprodusentene. Vi ser imidlertid at geitehold har 
lavt forholdstall, og det er derfor grunn til å anta at dette ikke er en betydelig feilkilde. 
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forhold mellom inntekt og gjeld. Ren kornproduksjon og ren saueproduksjon har et 

oppsiktsvekkende høyt forholdstall. Resultater fra flere undersøkelser sannsynliggjør at en 

større del av de som driver med ren kornproduksjon eller rent sauehold har en annen jobb ved 

siden av, og dermed tar inn lønnsinntekt fra denne, enn det som er tilfelle for andre 

produksjonsformer (Strøm m.fl. 1996, Tviberg & Haanes 1999). Kolonne 5 viser 

totalinntekta for bruket, og vi ser her at det er nettopp disse gruppene som henter ut mest 

inntekt fra annet arbeid. 

2.2 Undersøkelsen "Melkeprodusentenes fremtidsplaner" (1998) 

I en utvalgsundersøkelse utført av LU høsten 1998 (Lutnæs m.fl 1998), ble 

melkeprodusentenes framtidsplaner analysert. Undersøkelsen satte en rekke problemområder 

på dagsorden, deriblant viste den at antall melkeprodusenter sannsynligvis fortsatt vil gå ned. 

( Slik det ser ut i dag, vil vi ha en nedgang i antall melkeprodusenter på 15% over de neste 5 år. 

( 

Økonomi i produksjonen er en av de faktorer som vektlegges sterkt når det gjelder kjøp og 

salg av melkekvote. 

2.2.1 Samlet gjeld for melkeprodusentene 

Omkring 29% av melkeprodusentene har en samlet gjeld (både kortsiktige og langsiktige 

forpliktelser) som ligger mellom 500.000 og en million. Dette er den største gruppen, og 

følges av nær 20% i intervallet fra 250.000 til 499.999 kroner i gjeld og 19% under 100.000 i 

gjeld. 

Tabell 8. Samlet f!ield i orosent (o=0,000) (Lutnæs m.fl 1998:38) 
Samlet gjeld i kroner Ku N=1641) Geit (N=l 75) Totalt (N=1816) 

2.000.000 og mer 2,7 1,1 2,6 
1.500.000 - 1.999.999 4,1 0,6 3,8 
1.000.000 - 1.499.999 13 7,4 12,5 
500.000 - 999.999 28,9 28,6 28,9 
250.000 - 499.999 19 25,1 19,6 
100.000 - 249.999 12,9 21 ,7 13,7 
Under 100.000 19,3 15,4 18,9 
Totalt 100 100 100 

Av undersøkelsen kommer det fram at det er større gjeldsbelastning blant kuprodusenter enn 

blant geiteprodusenter. Dette skyldes i følge rapporten at kumelkproduksjon er mer 

kapitalkrevende enn geitemelkproduksjon. I tillegg har det kommet nye forskrifter for 

behandling av melk og dyr på melkeproduksjonsbruk8• Dette har ført til at 49% av kubøndene 

og 16% av geitebøndene må bygge om driftsbygningen. I tillegg er det 46% som må foreta 

8 Forskrifter gitt av Landbruksdepartementet januar 1996, skal iverksettes senest innen 1. januar 2000 (Blytt 
1997). 



( 

Side 12 

bygningsmessige endringer. Imidlertid viser undersøkelsen at mange (26%) er usikre på 

hvilke konsekvenser de nye forskriftene har for deres driftsenhet, så det eksakte tallet kan 

ligge høyere. 

Det er ikke store forskjeller på melkebøndenes gjeld mellom de ulike regionene, med unntak 

av Midt-Norge, hvor en litt større andel av produsentene befinner seg i gruppen 500.000 -

1.000.000, enn hva tilfellet er for resten av landet. 

2.2.2 Framtidsplaner 
Undersøkelsen viser at omsetningen er lavest blant de melkeprodusentene som ønsker å 

avvikle/redusere drifta, og hos de som er usikker på melkeproduksjonen i fremtida (Lutnæs 

m.fl 1998:41). Samtidig viser det seg at de som sannsynligvis kommer til å redusere eller 

avvikle melkeproduksjonen i løpet av de neste 5 årene, ikke skiller seg ut ved høy 

gjeldsbelastning (ibid. :39). Nesten en tredjedel av disse har under 100.000 kroner i gjeld, se 

tabell 6 på neste side. Kjøring mellom samlet gjeld og planer om bmkerskifte, viser at det er 

overvekt av de som planlegger brukerskifte, i gruppene med minst gjeld. Dette er i tråd med 

funn fra gjeldsundersøkelsen i 1997 (Gunnerød 1997). Der kom det fram at gjeldsbelastninga 

var minst på de gårdene hvor det var lenge siden bmkerskifte. 

Tabell 9. Samlet gjeld blant melkeprodusenter, i forhold til om brukerskifte pla11legges i 
løvet av de 11este JO år. Prosent. 1 o=0.000) (Lutnæs uoubl) 

ja nei usikker total 
mer enn 2.000.000 25,5 63,8 10,6 100 
1.500.000 - 1.999.999 17,6 72,1 10,3 100 
1.000.000 -1.499.999 20,4 67,6 12 100 
500.000 - 999.999 18,7 64,9 16,4 100 
250.000 - 499.999 29 52,9 18,1 100 
100.000 - 249.999 32,8 46,4 20,8 100 
under 100.000 39 43,2 17,9 100 
total N=l 793 26,8 56,5 16,7 100 

2.2.3 Samlet omsetning på gården 
Nesten halvparten i utvalget oppga at de har en omsetning på under 600 000 kroner, mens 

omkring 30% ligger mellom 600.001 og 900.000 kroner (se tabell 10 neste side). Undersøken 

viser at kumelkprodusentene jevnt over har større omsetning enn geitemelkprodusentene. 

Dette kan man sette i sammenheng med at det gjennomgående er større enheter i 

kumelkproduksjon, samt at kumelkproduksjon er mer kapitalkrevende enn 

geitemelkproduksjon. 
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Tabell 10. Samlet omsetninf! vå f!ården i kroner (p=0,000) (Lutnæs m. fl 1998:40) 
Samlet omsetning på Ku (N=l381) Geit (N=l46) Totalt (N=l527) 
gården 
Inntil 300.000 9,1 27,4 10,8 
300.001 - 600.000 36,4 58,9 38,6 
600.001 - 900.000 31,4 11,6 29,5 
900.001 - 1.200.000 14,1 1,4 12,9 
Over 1.200.000 9 0,7 8,2 
Totalt 100 100 100 

Her var det mulig å se forskjeller mellom de ulike regionene. I Vest-Norge er omsetningen på 

gårdsbrnkene gjennomsnittlig mindre enn i resten av landet, dette knyttes til at vi her har 

større andel små brnk (under 200 dekar), og at størrelsen på melkekvotene for ku er mindre 

enn i andre regioner. 

( Rapporten sier dette når det gjelder de økonomiske faktorene i melkeproduksjon: 

( 

"Med økende størrelse på melkekvoten, øker omsetning, inntekt, andelen av inntekten 

som kommer/ra gården, samt gjeld. Det er også slik at de som driver med kyr 

gjennomgående har større samlet inntekt, omsetning og gjeld enn geitebøndene" 

(Lutnæs m.fl 1998:42). 

2.3 Undersøkelsen "Nye bønder" (1999) 

I en utvalgsundersøkelse utført av LU 1998-1999, ble situasjonen for bønder som har overtatt 

gården i løpet av de siste 5 årene analysert (Tviberg & Haanes 1999). Disse blir i det følgende 

kalt 'nye bønder' . Vi kan ut i fra Gunnerøds observasjoner om at gjeld varierer med 

overtakelsestidspunktet (Gunnerød 1997:16), anta at nye bønder har sine egne mønstre i 

forhold til gjeld og inntekt. De yngre bøndene forventes å ha større gjeld enn gjennomsnittet 

av landets gårdbrnkere. 

2.3.1 Arbeidsbelastning utenfor gården 

De fleste nye bønder henter inntekter utenfra gården, totalt 66% har en eller annen type arbeid 

utenom gården. 47% har heltidsarbeid utenom gården, mens 19% har deltidsarbeid. Vi har 

ikke her data på om dette er arbeid innen primærinæringene (og altså gir næringsinntekt) eller 

annet arbeid. 

Det er flere menn enn kvinner som har heltidsarbeid utenom gården (51%mot30%), men det 

er flere kvinner som har deltidsarbeid utenfor gården. Undersøkelsen viser videre at det i 

Sør-Norge og Østlandsområdet er størst andel av brnkerne som har heltidsarbeid utenom 

gården (54%), mens det i Trøndelagsfylkene og Nord-Norge er færrest som arbeider heltid 
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utenom gårdsdrifta. Det er også markerte forskjeller på arbeid utenfor gården i forhold til 

produksjonsform, jfr. 2.1.5. 

2.3.2 Forholdet mellom inntekt og gjeld 

Hvis vi deler den enkelte bondes gjeld på inntekta, så får vi et forholdstall som sier noe om 

evnen til å betjene gjelda (se tabell 11 nedenfor). Forholdet mellom gjeld og inntekt for nye 

bønder viser at disse ikke nødvendigvis har mer gjeld enn gjennomsnittet, men de har 

betydelig lavere inntekt enn andre bønder. Merk likevel her at vi ikke har andre opplysninger 

på inntekt enn primærnæringsinntekt (i Gunnerøds undersøkelse næringsinntekt). I og med at 

mange nye bønder henter betydelige inntekter utenfor gården, er det grunn til å anta at evnen 

til å betjene gjelda i mange tilfeller vil være bedre enn forhåndstallet viser. 

Videre finner Tviberg & Haanes at mønstre over gjeld og formue geografisk sett for en stor 

del sammenfaller med inntekt. Det vil si at regioner med høg gjennomsnittlig inntekt, også 

kommer høgt oppe når det gjelder gjeld. Se tabell 11, som viser forholdet mellom gjeld og 

inntekt for nye bønder i 1996. Vi ser at nye bønder faktisk hadde lavere gjeld i 1996, enn alle 

bønder hadde i 1997. 

Tabell 11. Geografiskfordeling av totalgjeld og landbruksinntekt for alle bønder 1997 og 
nye bønder i 1996. (SSB selvangivelsesdata koblet mot søknad om 
produksionstilskudd, 1996 Of! 1997, ef!ne kiørinf!erl 

gjeld alle gjeld nye landbruks- gjeld/inntekt tall for alle 
bønder 1997 bønder 1996 inntekt nye forholdstall bønder-97 

bønder-96 - 96 
alle 580.574 560.734 85.972 6,52 4,55 
Østfold 756.662 631.356 89.905 7,02 5,65 
Akershus/Oslo 771.136 716.124 99.639 7,19 5,48 
Hedmark 676.302 647.173 95.907 6,75 5,01 
Oppland 544.743 508.794 93.677 5,43 4,2 
Buskerud 622.578 611.489 67.615 9,04 5,46 
Vestfold 773.207 745.041 86.683 8,6 5,35 
Telemark 451.279 487.692 51.350 9,5 5,82 
Aust-Agder 468.509 431.579 54.420 7,93 4,74 
Vest-Agder 484.481 610.487 60.574 10,08 5,35 
Rogaland 697.058 650.053 122.273 5,32 3,87 
Hordaland 421.442 407.177 51.331 7,93 4,9 
Sogn og Fjord. 409.658 389.871 66.099 5,9 4,17 
Mør~ og Roms. 505.118 508.049 76.482 6,64 4,06 
Sør-Trøndelag 530.433 545.112 97.015 5,62 3,89 
Nord-Trøndelag 669.431 662.814 104.796 6,32 4,16 
Nordland 567.237 574.926 83.488 6,89 4,25 
Troms 507.047 450.199 86.952 5,18 4,35 
Finnmark 555.908 553.025 114.107 4,85 4,44 
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2.3.3 Nye bønders investeringsplaner 
En del av denne undersøkelsen tok for seg investeringsplaner for de neste 5 år9• Over 

halvparten av de nye bøndene har ingen spesielle investeringsplaner, mens litt under en 

tredjedel har planer om å investere i driftsbygningen. En av ti ville investere i våningshus, og 

litt færre ville investere i maskinparken. Det var også en av ti som ville investere i noe annet. 

Det var ikke store forskjeller på investeringsplaner etter brukerens alder eller bosted. Når det 

gjelder størrelsen på bruket, var det imidlertid slik at det var en større andel av de med små 

bruk som ikke har investeringsplaner enn de med store bruk. 

50 

40 - --- -- -~ --- --

0 

10 

Driftsbygning Våningsus Maskiner Annet Ingen planer 

Figur 4. Investeringsplaner for nye bønder de nærmeste 5 årene. Flere svar er mulig, 
de1for vil svmprosenten overstige 100 (Ha anes 1998: 18) 

I Utvalgstellingene for landbruket 1998 (SSB 1999:34, ref. i Tviberg & Haanes 1999), 

kommer det fram at omlag 20 % av alle bønder har planer om å investere i ny driftsbygning i 

løpet av de neste 5 år10• Her ser det altså ut til at nye bønder har større investeringsvilje enn 

gjennomsnittet for alle bønder. 

2.4 Har kjønn betydning? 

Blekesaune & Krogstad (1997) mener at det er for sprikende resultater i ulike undersøkelser 

til å hevde at kvinner ønsker å drive en annen type landbruk enn menn. Haugen & Brandth 

(1994) har imidlertid registre1i at det er forskjell mellom kvinner og menn som driver 

gårdsbruk på to felter: K vinnebønder 11 tar seg fortsatt av hoveddelen av husholds- og 

omsorgsoppgavene i familien, og kvinnebønder har mindre inntekt enn mannebønder. Dette 

9 Med investeringer menes her investeringer og større vedlikehold på over ca. 250 000. 
10Merk at det her ikke er tatt hensyn til størrelsen på investeringa - antallet som vil investere for mer enn 250000 
antas derfor å være lavere. 
11 Kvinner som aktivt driver gården blir hos Haugen kalt for kvinnebønder (Haugen 1998), til forskjell fra bonde 
(mann) eller bondekvinner (som har mange ulike betydninger, ikke alle har tilknytning til arbeid eller ansvar). 
Den tilsvarende benevnelsen for menn blir da mannebønder. Haugen ( 1991) opererer med tre typer 
kvinnebønder: tradisjonell kvinnebonde, administrativ kvinnebonde, og profesjonell kvinnebonde, og viser altså 
ikke til en ensartet grnppe kvinner. 
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skillet i inntekt forklares ofte med at kvinner har mindre gårder enn menn, men i følge 

Haugen & Brandth (ibid.) gjelder dette bare for de eldre kvinnene i deres undersøkelse. Den 

forklaringa som Haugen & Brandth heller til, er at unge kvinner har valgt en mindre 

arbeidsintensiv produksjonsmåte enn menn (ibid.:222). 

I figuren nedenfor har vi satt opp endel faktorer som viser hvordan kjønn er en dimensjon som 

har betydning for gjeld og inntekt. 

gjeld, bruket 

gjeld søker 

gjeld ektefelle 

renter totalt 

renter søker 

renter ektefelle 

nær.innt. lot. 

nær. innt. søker 

nær.innt.ektef. 

inntekt totalt 

lønnsinnt. tot. 

lønnsinnt. søker 

lønnsinnt. ektef. 

0 500 

Tusen 

1000 1500 

Cl mann 
•kvinne 

Figur 5. En del økonomiske forhold hvor vi ser forskjeller mellom kvinner og menn i 
jordbruket (SSB selvangivelsesdata koblet mot søknad om produksjonstilskudd, egne 
kjøringe1~ 

Figuren over viser at kvinnebønder generelt sett har mindre gjeld på bruket enn det menn har. 

Kvinnebønder har mindre gjeld selv, men har gjeme ektefelle med mer gjeld enn tilfellet er 

for mannebønder. For næringsinntekt ser vi at det er stor forskjell mellom kvinnebønder og 

mannebønder. 
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Tviberg & Haanes (1999) finner at det er store forskjeller mellom nye kvinnebønder og 

mannebønder når det gjelder gjeld og formue. Tabell 12 viser at kvinnebønder har lavere 

gjeld, og lavere bruttoformue enn mannebønder. 

Tabell 12. Gjeld og bruttoformue for nye bønder, fordelt etter kjønn (krone1~. (Tviberg & 
Haanes 1999:91) 

Mannlig Kvinnelig Alle 
bruker bruker brukere 

Gjeld 604.467 235.244 485.655 

Bruttoformue 779.362 505.723 691.068 

Denne gjeldsundersøkelsen er dermed med på å underbygge teorien om at kvinner driver et 

annerledes landbruk enn menn. 
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3 Konklusjon og oppsummering 

Et hovedmål for denne rappo1ten har vært å oppdatere gjeldssituasjonen i landbruket siden 

foITige undersøkelse i 1997. For å utføre dette har vi hatt tilgang til selvangivelsesdata/ 

produksjonstilskudd-data fra 1997, sammen med flere nye undersøkelser fra Landbrukets 

Utredningskontor. 

3.1 Resultater 

Gjennomsnittlig totalgjeld for alle bruk over 10 dekar var i 1997 på 580.574 kr. Vi har i denne 

undersøkelsen funnet at forholdet mellom totalgjeld og næringsinntekt for et gjennomsnitt av 

norske bønder har forverret seg. Dette skyldes i hovedsak at totalgjelda for driftesenhetene har 

gått opp med 90.258 kroner i perioden, mens inntekt fra næring bare har økt med 11.148 

kroner. Situasjonen er imidlertid ikke ensartet, det er flere ting som har innvirkning på gjeld. 

Årets undersøkelse har bekreftet funnene fra 1997-undersøkelsen langs de viktigste 

skillelinjene. Det er fortsatt slik at geografisk plassering, stø1Telse og driftsform har betydning 

for gjelda til norske bønder. Vi vil her diskutere noen aspekter som er kommet fram i 

forbindelse med denne undersøkelsen. 

3.1.1 Regionale skillelinjer 

Vi har brukt forskjellige geografiske begreper i dette notatet, og ganske ukritisk foretatt 

sammenligninger ut i fra 'regioner'. Det er mye som tyder på at vi hadde stått oss bedre på å 

bruke et entydig regionbegrep i denne undersøkelsen. Dette er imidlertid et kjent problem når 

man skal sammenligne undersøkelser - at måten ting blir målt på, eller inndelt, ikke er likt. 

Ut i fra erfaringene i denne undersøkelen, ser det ut til at en inndeling hvor flatbygdene og 

Jæren skilles ut, gir mye mening. Det kan se ut til at flatbygdene og Jæren har en del felles 

økonomiske egenskaper, og kanskje mer felles med hverandre, enn med omkringliggende 

områder. 

3.1.2 Størrelse og driftsform 

Brukets støITelse henger gjeme sammen med region. Det er flatbygdene på Østlandet og i 

Trøndelag, og på Jæren at vi finner størst gjennomsnittlig bruksstøITelse, mens Vestlandet og 

Agder/Rogaland utenom Jæren har de minste brukene. Vi har i denne undersøkelsen sett at det 

er et sterkt forhold mellom størrelse på gården, og støITelse på gjeld og inntekt. 

Videre har vi sett at produksjonsfo1m har betydning for de økonomiske forholdene i drifta, og 

at det er i produksjon der det ikke er så vanlig å hente inn inntekter utenifra at vi finner den 

tilsynelatende "sunneste" økonomien. Ved å ta med de totale inntektene i beregningene, får vi 

et helt annet lønnsomhetsnivå i drifta. 
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3.1.3 Kjønn 
Denne undersøkelsen viser at det er klare forskjeller kjønnene i mellom når det gjelder 

økonomi i gårdsdrifta. Kvinnerbønder har lavere gjeld, lavere formue og lavere inntekt enn 

sine mannlige kolleger. Undersøkelsen "Nye bønder" (Tviberg og Haanes 1999) viste at disse 

forskjellene også var tilstede blant de som nettopp har tatt over gårdsbruk. Dette er med på å 

sannsynliggjøre at kvinner driver et annet landbruk enn menn. 

3.1.4 Livsløpsperspektiv på drifta 
Det kan være lettere å forstå de økonomiske faktorene i drifta hvis vi ser på dette med å eie en 

gård i et livsløpsperspektiv eller en generasjonssyklus. I gjeldsundersøkelsen fra 1997 viste 

Gunnerød at gjelden er størst like etter overtakelsen av gården og synker så gradvis etter som 

årene går. "Nye bønder"-underesøkelsen (Tviberg & Haanes) viser at man i melkeproduksjon 

kan observere en gradvis økning i antall dyr i årene før og etter generasjonsskifte (ibid:32-33). 

Undersøkelsen viser også at det en langt sterkere tendens til å planlegge økning i 

produksjonsmengden blant yngre enn blant eldre brukere (ibid:57). Sammen med kjønn er 

derfor brukerens "fartstid" faktorer som det kan være hensiktsmessig å ta inn i beregningene 

av gjeld og inntekt blant norske bønder. 
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