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1 Innledning 

Dette kortnotatet er laget på bakgrunn av en henvendelse fra Landkreditt der Landbrukets 

Utredningskontor ble bedt om å se nærmere på gjeldssituasjonen i landbruket. 

Side 1 

Tall fra Jordbrukets Totalregnskap viser at samlet jordbruksgjeld for hele landbruksnæringa i 

1996 var beregnet til 21,5 mrd kroner (Budsjettnemda for jordbruket, 1996). Målt i 

1994-kroner betyr dette at samlet gjeld i jordbruket økte med 200 mill kroner fra 1995 til 

1996. Sett i et litt lengre perspektiv har imidlertid gjeldsnivået i landbruket gått betydelig 

nedover. I perioden 1990 til 1996 har samlet næringsgjeld i jordbruket blitt redusert med 

nesten 4,5 mrd 1994-kroner, og tall fra driftsgranskningene viser at gjeldsprosenten 

(næringsgjeld/totalkapital) i 1995 var på 36,9 prosent, mens den i perioden 1979 til 1991 lå 

stabilt på 40 - 42 prosent. Vi må helt tilbake til 1969 for å finne en så lav gjeldsprosent som 

resultatet i 1995 (NILF, 1996). 

I dette notatet skal vi ikke beskjeftige oss med makrotall, men heller konsentrere oss om å gi 

en beskrivelse av gjeldsnivå og gjeldssammensetning innenfor mer oppsplittede grupper. 

Siktemålet med notatet er altså å gi en oversikt over sammensetning av gjeld og variasjon i 

gjeldsnivået innad i landbruksnæringen. 

1.1 Datakilder 

Det fins flere alternative kilder til data over inntekts- og gjeldsforhold på produsentnivå i 

landbruket. De årlige driftsgranskningene fra NILF bygger på oppgaver fra et utvalg av 

gårdsbruk. Selv om utvalget ikke er representativt, er tallene herfra interessante særlig for å 

studere utviklingen i gjeldsnivået. Vi skal imidlertid konsentrere oss mer om nivå enn 

utvikling, og vil derfor i liten grad gjøre bruk av data fra driftsgranskningene. 

Våre to viktigste datakilder vil være data fra selvangivelsesregisteret hos SSB og data fra den 

levekårsundersøkelsen som Landbrukets Utredningskontor gjennomførte i 1995. Begge disse 

datasettene er utvalgsundersøkelser som er designet for å være representative. 

Selvangivelsesregisteret hos SSB inneholder alle opplysninger fra selvangivelsesskjemaene 

for alle skatteytere. Vi har fått koblet selvangivelsesregisteret opp mot utvalgstellingene i 

landbruket. På denne måten har vi fått tilgang til skattedata for et representativt utvalg av alle 

jordbruksenheter over 5 daa. I de tilfeller der bruker er gift, har SSB også koblet skattetall for 

ektefeller til bruker. Foreløpig fins det imidlertid ingen mulighet for å identifisere samboere 

til brukere som er registrert i Utvalgstellingene. Dette innebærer at total- og 

gjennomsnittstallene ikke inkluderer eventuell gjeld og inntekt ført på en eventuell samboer til 

bruker. 
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Selvangivelsesregisteret skiller ikke mellom næringstilknyttet og annen gjeld. Gjeldstallene vi 

har viser dermed total gjeld for bruker og ektefeller, uavhengig av formålet for gjeldsopptaket. 

Tilsvarende er de oppgitte renteutgiftene renter for all type gjeld, og ikke begrenset til renter 

på næringstilknyttet gjeld. Tallene for næringsinntekt skriver seg fra næringsinntekt fra 

primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske. Eventuell annen næringsinntekt er altså holdt 

utenom. 

Datasettet fra Landbrukets Utredningskontors levekårsundersøkelse består av intervjuer av i 

underkant av 1500 bønder. Bøndene er intervjuet om en rekke forhold rundt gårsdriften, 

herunder også inntekts- og gjeldsspørsmål. Sett i forhold til den faktiske 

brukssammensetningen i Norge er levekårsdatasettet noe overrepresentert på store bruk. Dette 

forklarer at det er noe avvik mellom gjennomsnittlig gjelds- og inntektstall fra 

levekårsundersøkelsen og tilsvarende tall fra SSBs selvangivelsesregister. 

I forhold til data fra selvangivelsesregisteret gir levekårsdataene oss en mulighet til å kunne 

studere nyanser i gjelds- og inntektsforholdene. Dette skyldes for det første at tallene for gjeld 

og inntekt i levekårsundersøkelsen er oppsplittet på flere undergrupper. I tillegg har vi fra 

levekårsundersøkelsen opplysninger som gjør at vi kan dele inn gruppen av bønder etter 

variable som produksjonstype og produksjonsstørrelse samt personlige forhold ved bruker 

som alder, kjønn osv. 

Vi kommer i dette notatet til å bruke tall fra de to sentrale datakildene om hverandre. 

Datasettene er imidlertid ikke koblet mot hverandre, og det vil framgå av tekst og 

tabell/figurtekst hvilket datasett som er brukt. 

2 Sammensetning av gjeld 

I levekårsundersøkelsen har vi opplysninger om både næringsgjeld fordelt på pantegjeld og 

annen næringsgjeld, samt tre kategorier personlig gjeld. Det er ikke vanntette skott mellom de 

ulike gjeldstypene; pantelån på jordbrukseiendom kan være knyttet til anskaffelse av 

personlige eiendeler, og lav forbruksgjeld kan ha motstykke i høyt nivå på variabelen annen 

gjeld tilknyttet jordbruket. Når vi skal studere gjeldssammensetningen i jordbruket kan vi 

derfor ikke se denne løsrevet fra de mer personlige gjeldskategoriene. 

Gjennomsnittlig for hele utvalget er fordelingen av gjeld på de ulike gjeldspostene som vist i 

tabell I. 
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Tabell}. Gjennomsnitt ulike gjeldsposter/or hele utvalget. 1994. Levekårsdata. 
gjennomsnitt standardavvik antall i prosent 
bruker+ av hele utvalget 
ektefelle/ samboer 

pantegjeld tilknyttet 493.170 414.986 65 
jordbrukseiendommen 
annen gjeld tilknyttet 215.967 290.223 24 
jordbruksdrift 
næringsgjeld tilknyttet annen 171.211 192.847 4 
næring enn jordbruk 
forbruks- studie- og annen gjeld 155.015 167.292 13 

Tabellen viser gjennomsnittlig størrelse på gjeld blant de som har denne typen gjeld. Den siste 

kolonnen viser hvor stor andel av utvalget dette gjelder; mest overraskende her er kanskje at 

hele 35 prosent av utvalget ikke har pantegjeld tilknyttetjordbrukseiendommen. Hver fjerde 

bonde i utvalget har annen gjeld tilknyttet jordbruksdriften, mens 9 prosent av utvalget ikke 

har noen type gjeld overhodet (framgår ikke av tabellen). 

Ikke uventet er pantegjelden den største enkeltposten, med i underkant av 500.000 kroner i 

gjennomsnitt. Vi ser ellers at standardavvikene for alle gruppene er store og tildels større enn 

gjennomsnittet. Siden vi ikke kan ha negativ gjeld indikerer dette store variasjoner og skjev 

fordeling rundt gjennomsnittet. Med en slik fordeling gir gjennomsnittsverdiene begrenset 

informasjon om gjeldsforholdene blant bønder. Vi vil derfor i det følgende forsøke å dele 

materialet inn i mindre grupper som bedre kan beskrive sammensetningen og størrelsen på 

gjelda. 

3 Geografisk fordeling av gjeld 
, 

Forskjeller mellom de ulike fylkene i produksjonsretning og produksjonsstørrelse gjør at vi 

kan forvente store forskjeller i gjennomsnittlig gjeldsnivå når vi sammenligner fylkestall. 

I figur 1 har vi vist gjennomsnittlig gjeld og næringsinntekt for alle produksjonsenheter (altså 

ikke bare for produksjonsenheter med gjeld) fordelt på fylker. 
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Figur 1. Gjennomsnittlig gjeld og gjennomsnittlig næringsinntektfor alle 
produksjonsenheter over 5 daa fordelt på fylker. Tall fra selvangivelsesregisteret 
for 1995. 

Tallene fra selvangivelsesregisteret viser totalgjeld og er altså ikke nødvendigvis gjeld knyttet 

tiljordbruksdriften. Høyest totalgjeld har driftsenheter i Akershus (687.000 kroner) og 

Vestfold (629.000 kroner). Lavest totalgjeld finner vi i Sogn og Fjordane (359.000 kroner) og 

Telemark (381.000 kroner). 

Forholdet mellom gjeld og næringsinntekt gir en indikasjon på evnen til å betjene gjelden. 

Dette forholdstallet varierer betydelig mellom de ulike fylkene. Forholdstallene 

(totalgjeld/næringsinntekt) sammen med gjennomsnittlig næringsinntekt og gjennomsnittlig 

gjeld, er vist i tabell 2: 



Tabell 2. Geografisk fordeling av totalgjeld og næringsinntekt fordelt på fylker. 
Tall fra Selvangivelsesregisterel 

1 ~. gJeld /næringsmnt gjeld/innt 
!alle I 490316 -~6565 4,21 1 

[ØSttold i 576057 I 121783 4,73 I 
[Akers hus/CYsfo~J68736o

1
t---123860-- -----5~55·--: 

1Hedmark I 568784 _ 118203 4,81 i 
/Oppland i 451064 1 116165 - 3,88- -i 
r--··---·-··--·----·---·------j___·-·--·-··- -·-····· : I Buskerud I 498009 I 85298 5,84 I 
·-·---·--·---------·-·--·---·-_]__ __________ -· .: 

!Vestfold I 629221 I 126594 4,97 / 
I Telemark 1 381169 I 62533 6, 10 i 
f Ausl-Agder -----j--423274 +-79218-- ----5~34-J 
lvest-Ag-Cfer-----1-393686+-----7645-1 ------5~1-s-1 
; i I : 

[Rogaland I 59124BT --181048 3,27 J 

1 Hordaland _J 382125 · 79209 4,82 
isogn&l=jordane I 358996 t 103358 3,47 ; 
; -·~~~~-1-~~-~-----; 

1Møre&Romsdal I 446321 116916 3,82 
1 

[Sør-Trøndelag I 438608 131148 3,34 j 

r~~r:= ;: ;---:-; 
l!!..~~ --------l 433350 __ --~-~797~---- ----~7 __ _J 
/Finnmark I 473407 114458 4, 14 / 
'-·---------------·---······----·-----~-·--·---------------' 
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Gjennomsnitt for alle produksjonsenheter over 5 daa og uavhengig av fylkesplassering, er et 

forholdstall på 4,21. Merk igjen at det reelle forholdstallet nok er lavere siden vi her ikke har 

opplysninger om annen inntekt enn næringsinntekten fra primærnæringene. Denne feilen vil 

være størst i fylker med små produksjonsenheter der innslaget av annen inntekt ved siden av 

næringsinntekten fra jordbruket vil være størst. Således skyldes trolig det høye forholdstallet 

for Telemark (6,1) heller at innslaget av små enheter her er større enn landsgjennomsnittet enn 

at produksjonsenhetene i Telemark er spesielt gjeldsbelastet. 

4 Gjeld og bruksstørrelse 

Størrelsen på gjelden på et bruk vil naturlig henge sammen med størrelsen på bruket. Det er 

ikke opplagt hva som er en god indikator på størrelsen på et bruk. Årsverksbegrepet er i noen 

grad ment å skulle normere faktorinnsatsen i de ulike produksjonsretningene. Datasettet fra 

SSB har imidlertid ingen oversikt over antall årsverk på de ulike brukene. Dette datasettet har 

imidlertid opplysninger om antall dekar jordbruksareal i drift på de ulike driftsenhetene. 

Siden et årsverk innenfor de ulike jordbruksproduksjonene stiller ulikt krav til areal, vil det i 

utgangspunktet innebære en viss feilkilde å bruke areal som indikator på størrelse. For mange 

av de mest utbredte produksjonsformene er det imidlertid ganske god overensstemmelse 
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mellom areal og årsverk, og i mangel av en bedre variabel har vi valgt å se på sammenhengen 

mellom størrelse og gjeld uttrykt ved størrelsen på jordbrnksarealet. 

t figur 2 har vi da vist gjennomsnittlig totalgjeld og næringsinntekt inndelt i seks 

størrelsesgrnpper etter jordbrnksareal. Figuren viser at både næringsinntekt og gjeld stiger 

jevnt med økende antall dekar i drift. Gjennomsnittlig gjeld i den laveste arealgrnppa er på 

267.000 pr brnk, mens tilsvarende størrelse for den høyeste grnppa er på 1,17 mill. 

Forholdstallet mellom totalgjeld og næringsinntekt i den minste grnppa er på hele 9. Igjen 

skyldes dette trolig for en stor del at vi mangler inntektstall for annen inntekt for hele utvalget, 

og at dette utgjør en stor del av inntekta for denne grnppen. For de litt større gårdene synker 

foholdstallet mellom totalgjeld og inntekt til 3,37 for gårder fra 200 til 299 dekar. Deretter 

snur denne trenden seg, slik at de største gårdene har høyere gjeldsbelastning sett i forhold til 

næringsinntekt enn de midlere gårdene. 
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Figur 2. Gjennomsnittlig gjeld og næringsinntekt fordelt på størrelsesgruppe. Tall fra 
selvangivelsesregisteret for 199 5. 

Dataene fra levekårsundersøkelsen viser en tilsvarende sammenheng mellom næringsgjeld og 

næringsinntekt. Forskjellen mellom de ulike størrelsesgrnppene er imidlertid ikke stor nok til 
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at vi kan påberope signifikante forskjeller i forholdstallet næringsinntekt/næringsgjeld fordelt 

på størrelsesgrupper. 

Den såkalte gjeldsprosenten viser forholdet mellom jordbruksgjeld og totalkapital på bruket. 

Landsgjennomsnittet for denne størrelsen var i 1995 36,9 prosent. I tabell 3 har vi vist 

gjennomsnittlig gjeldsprosent fordelt på fem størrelsesgrupper. 

Tabell 3. Gjeldsprosent i 1995 fordelt på størrelsesgrupper. 
Tall fra driftsgranskningene. 

50 - 99 dekar 27,4 
100 - 199 dekar 34,9 
200 - 299 dekar 40,3 
300 - 499 dekar 41,8 
over 500 dekar 46 

Tabellen viser at gjeldsprosenten øker med økende bruksstørrelse, og at gjeldsprosenten er 

vesentlig høyere på store enn på små bruk. Både forholdet mellom næringsinntekt og gjeld, og 

forholdet mellom gjeld og totalkapital gir indikasjoner om den gjennomsnittlige evnen til å 

betjene gjelda. Sammensetningen av kortsiktig og langsiktig gjeld er imidlertid også en 

sentral størrelse for å vurdere virkningen av gjeldas størrelse. Driftsgranskningene definerer 

kortsiktig gjeld som gjeld som forfaller til betaling i løpet av regnskapsåret. For alle bruk var 

andelen ko1tsiktig gjeld i 1995 34 prosent. Andelen kortsiktig gjeld var økende med 

størrelsesgruppe fra 25 prosent for bruk mellom 50 og 100 dekar til 43,8 prosent for bmk over 

500 dekar (NILF, 1996). 

Fra selvangivelsesregisteret har vi også fått opplysninger om totale renteutgifter for 1995. På 

bakgrunn av disse har vi beregnet hvor høy rente utvalget hadde på totalgjelda i 1995. For 

hele utvalget under ett finner vi da at gjennomsnittlig rentesats var på 6,2 prosent. I figur 3 har 

vi beregnet samme tall fordelt på seks størrelsesgrupper. Figuren viser at gjennomsnittlig 

rente er ·synkende med økende antall dekar på driftsenheten, fra 6,75 prosent for den laveste 

arealgruppa ned til 5,57 prosent for den høyeste arealgruppa. 

Vurdert i forhold til gjeldsprosenten, som altså er økende med økende antall dekar, er dette 

rart. Rentesatsen henger gjeme sammen med hvilken sikkerhet som kan stilles for lånet, og 

nivået på gjennomsnittlig gjeldsprosent tyder på at sikkerheten er dårligere for de store 

brukene enn for de små. På den andre siden viser tall fra Driftsgranskningene at andelen 

kortsiktig gjeld øker med økende bruksstørrelse. Noe av denne gjelden er gjeld knyttet til 

leverte innsatsfaktorer og er rentefri. For de største brukene kan slik rentefri gjeld være ganske 

betydelig, noe som et stykke på vei kan forklare den lavere renta. 
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Figur 3. Gjennomsnittlig 1·entenivå på samlet gjeld etter antall dekar i produksjon. Tall 
fra Selvangivelsesregisteret 1995 

Siden datasettet fra levekårsundersøkelsen gir oss mulighet til å isolere næringstilknyttet gjeld 

fra annen gjeld, har vi også sett på sammenhengen mellom størrelse og gjeld i dette datasettet. 

Heller ikke levekårsundersøkelsen gir oss noen indikasjon på hvilket antall årsverk 

jordbruksproduksjonen på gården består av, vi har derfor valgt samme inndeling som i 

datasettet fra SSB. 
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Figur 4 viser at sammenhengen mellom næringsgjeld og antall dekar på produksjonsenheten 

er entydig; jo flere antall dekar, jo høyere er total jordbruksgjeld på enheten. Figuren viser 

også at det er signifikante forskjeller i gjeldsnivået mellom de ulike støn-elsesgruppene 

(unntatt de to nest største); det er imidlertid et betydelig høyere sprang i gjennomsnittlig 

gjeldsnivå mellom siste og nest siste gruppe enn mellom alle de andre støn-elsesgruppene. 

For klaringen på dette kan imidlertid være at mens de fem første gruppene omfatter definerte 

arealgrupper omfatter den siste gruppa også de aller største brukene. Av lengden på 

konfidensintervallet ser vi også at spredningen i den siste gruppa er støn-e enn hos de 

foregående. 
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Figur 4. Sum pantegjeld og annen jordbruksgjeld for hele utvalget fordelt på antall 
dekar eid+ leid fulldyrket jord Tall fra levekårsundersøkelsen. 

For å isolere effekten av at ulike produksjoner har ulikt arealkrav pr årsverk, har vi også sett 

på jordbruksgjeld oppsplittet på pantegjeld og annen jordbruksgjeld fordelt på ulike 

arealstøn-elser for to av produksjonene for seg. 
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I figur 5 har vi da isolert brukere med melk som hovedproduksjon, og sett på hvordan 

pantegjeld og annen jordbruksgjeld fordeler seg på seks arealgrupper1• Generelt ser vi at 

gjelda er stigende med økende antall dekar fulldyrket jord både for pantegjeld og for annen 

jordbruksgjeld. Vi ser imidlertid at mens nivået på annen jordbruksgjeld bare er svakt 

stigende med økende antall dekar, stiger pantegjelda markant fra dekargruppe til dekargruppe. 
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Figur 5. Pantegjeld og annen jordbruksgjeld for melkebruk fordelt på antall 
dekar eid+ leid fulldyrket jord. Tall fra levekårsundersøkelsen. 

1Siden utvalget bare inneholder fire melkebrnk i grnppa for brnk over 500 da, har vi tatt denne grnppa ut av 

figuren. 
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I figur 6 har vi sett på tilsvarende sammenheng for brukere med kornproduksjon som 

hovedproduksjon. Vi ser at den stigende sammenhengen ikke er så framtredende som tilfellet 

var med melkeprodusentene, og at det faktisk ikke er signifikante forskjeller hverken i 

pantegjeld eller annen jordbruksgjeld mellom de tre øverste arealgruppene. Videre har den 

laveste arealgruppa gjennomsnittlig, om enn ikke signifikant, større pantegjeld enn nest 

laveste gruppe. Den manglende stigende sammenhengen mellom gjeld og størrelse, kan tyde 

på at stordriftsfordelene i de faste kostnadene innenfor kornproduksjonen er enda større enn 

tilfellet er i melkeproduksjonen. Vi ser også at konfidensintervallene i figur 6 er betydelig 

lengre enn tilfellet var i figur 5, tiltross for at det ikke er så stor forskjell i antallet bruk i den 

enkelte gruppa. Dette viser at variasjonen innad i de enkelte arealgruppene er større for 

kornbruk enn for melkebruk. 
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Figur 6. Pantegjeld og annen jordbruksgjeld for kornbruk fordelt på antall dekar 
eid+ leid ful/dyrket jord Tall fra levekårsundersøkelsen. 

5 Gjeld og produksjonstype 

Ulike typer jordbruksproduksjon har ulikt kapitalbehov. I levekårsundersøkelsen har vi 

opplysninger om hovedproduksjon på gården. Vi vet imidlertid ikke hvilke 

tilleggsproduksjoner brukeren har. 
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I figur 7 har vi sett på hvordan summen av pantegjeld og annen jordbrnksgjeld fordeler seg på 

hovedproduksjonstype. Lengden på konfidensintervallet viser hvor stor usikkerhet som er 

forbundet med å brnke gjennomsnittet som et estimat for gjennomsnittlig gjeldsbyrde for 

grnppen av produsenter. Stor variasjon innad i grnppen og :fa brnk i grnppen gir lange 

konfidensintervaller. Vi ser da at produsenter med hovedproduksjon innenfor storfekjøtt og 

sau, har betydelig og signifikant lavere gjeld enn tilfellet er for de andre 

jordbrnksproduksjonene. Gjennomsnittlig gjeldsbyrde for melk, gris og 

frukt/grøntprodusentene er på ca. 530.000 kroner, variasjonen mellom produsentene innenfor 

den enkelte produksjonen er imidlertid betydelig størst for frukt/grøntsektoren, og tilsvarende 

lavest blant melkeprodusentene. 
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Figur 7. Konfidensintervall for pantegjeld og annen jordbruksgjeld fordelt på 
hovedproduksjon. Tall fra levekårsundersøkelsen. 

I tillegg til at det er forskjeller mellom de ulike produksjonene i størrelsen på jordbrnksgjelda, 

er det også signifikante forskjeller i nivået på personlig gjeld og næringsgjeld tilknyttet annen 

næringsvirksomhet enn jordbrnket. I tabell 4 er nivået på personlig gjeld definert som 

summen av studielån, forbrnkslån og annen gjeld fordelt på hovedproduksjon, vist. Vi ser at 

produsenter som har hovedproduksjon inennfor produksjon av gress/høy har størst personlig 

gjeld, mens melkeprodusentene i gjennomsnitt har lavest personlig gjeld. Det er rimelig å anta 

at forskjellene i størrelsen på den personlige gjelda skyldes at enkelte produksjoner har en 



gjeldsprofil mer lik "normalbefolkningen" enn andre, i tråd med at den økonomiske 

betydningen av jordbruksproduksjonen er mindre i enkelte produksjoner enn andre. 
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Tabellen under viser ellers at det også er forskjeller i tendens til å ha gjeld i forbindelse med 

annen næringsvirksomhet mellom de ulike hovedproduksjonene, varierende fra 8.700 kroner 

for melkeprodusentene opp til 42.500 for produsenter innenfor frukt og grønt. 

Tabell 4. Gjeld utenfor jordbrukstilknyttet gjeld fordelt på hovedproduksjon. 
Gjennomsnitt for bruker + eventuell ektefelle og samboer. Tall fm 
levekårsundersøkelsen. 

forbr., studie- og annen 
gjeld, bruker+ evt. gjeld annen næringsvirk, 

ektef./samboer bruker + evt. ektet/samboer 
me1K Mean 22919 8701 

N 223 231 
gris Mean 54781 8100 

N 42 44 
sau Mean 55898 17928 

N 119 125 
Korn Mean 46666 16821 

N 180 191 
storfekjøtt Mean 47097 8531 

N 31 32 
frukt- og Mean 29636 42500 
grønt N 25 28 
gress/høy Mean 107560 4762 

N 20 21 
Total Mean 41900 13963 

N 640 672 

Figur 7 viser nivået på samlet jordbruksgjeld, men tar ikke hensyn til at ulike produksjoner 

har ulik næringsinntekt til å betjene gjelden. I figur 8 har vi derfor vist gjennomsnittlig 

næringsinntekt fra jordbruket og gjennomsnittlig pantelån på jordbrukseiendom samt annen 

gjeld knyttet til jordbruksdrift for bruker og brukers ektefelle/samboer, fordelt på gårdens 

hovedproduksjon. 

Kolonnen til venstre viser gjennomsnittlig gjeldsnivå for bruker og ektefelle/samboer. Vi har 

ikke justert for størrelse på gårdene; en sammenligning av kolonnene for gjeld sammenligner 

altså gjeldsnivå uavhengig av eventuelle systematiske forskjeller i mengden arbeid og kapital 

mellom de ulike hovedproduksjonene. 
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Figur 8. Sum næringsinntekt og gjeld for bruker og eventuell samboer/ektefelle fordelt 
på gårdens hovedproduksjon. Tall fra levekårsundersøkelsen. 

Figuren viser at næringsinntekten stort sett beveger seg i takt med endringer i gjelden for den 

enkelte hovedproduksjon. På bruksnivå viser dataene en signifikant korrelasjon på 0,33 

mellom næringsinntekt og gjeld for alle produksjonene sett under ett. Høy næringsinntekt 

følges altså av høy gjeld og motsatt. Hvis vi ser på forholdstallet mellom gjeld og 

næringsinntekt (sum gjeld i næringa/sum næringsinntekt i næringa2) ligger dette stort sett 

rundt 3 for den enkelte hovedproduksjon sett under ett. Forholdstallet er betydelig støITe for 

produsenter av gress/høy, her er det imidlertid noen helt få svært høye gjeldstall som trekker 

forholdstallet mye opp (korrelasjonen inntekt/gjeld var heller ikke signifikant for denne 

gruppen). Produsenter med hovedproduksjon innenfor kom ser imidlertid ut til å skille seg 

systematisk ut med høyere gjeld i forhold til næringsinntekt enn resten av utvalget. For 

kornprodusentene sett under ett er forholdstallet mellom inntekt og gjeld på 4,76. En 

sammenligning av gjennomsnittlig forholdstall mellom melkeprodusenter og kornprodusenter 

viser da også at kornprodusentene har signifikant mer gjeld i forhold til næringsinntekt enn 

melkeprodusentene. Kornavlingene i 1994, som våre data er fra, var svært små. Noe av 

forklaringen på den lave næringsinntekten kornprodusentene i vårt utvalg har, kan dermed 

være avlingssvikt dette året. 

En forsiktig konklusjon på dette avsnittet kan da være at alt annet likt, er 

fremmdekapitalbelastningen jevnt fordelt mellom de ulike hovedproduksjonene sett relativt i 

forhold til næringsinntekt. Et unntak er for kom, der fremmdekapitalbelastningen er noe 

høyere. 

Merk at dette er et "makrotall". Forholdstallet hadde blitt betydelig større hvis vi hadde beregnet 
forholdstallet for hver enkelt produsent. 
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For å få et inntrykk av graden av variasjon innenfor næringsinntekt og gjeld i de ulike 

produksjonene, har vi i figur 9 tegnet inn konfidensintervaller for forholdet mellom gjeld og 

næringsinntekt på bruksnivå. Som nevnt over blir forholdet er annerledes enn tilsvarende 

forhold for produksjonen sett under ett. Konfidensintervallet viser hvor stort intervall vi må ha 

før vi med 95 prosents sikkerhet kan si at gjennomsnittet i populasjonen (her; brukere 

innenfor den enkelte hovedproduksjon) ligger innenfor intervallet. Jo større intervallet er, jo 

større variasjon har dataene og jo mer usikre blir gjennomsnittsanslag fra utvalget som mål på 

gjennomsnittet hos alle bønder. Figuren viser således at variasjonen i forholdet mellom 

næringsinntekt og gjeld er klart minst innenfor melk. Melkeprodusentene har også det laveste 

gjennomsnittlige forholdtallet, og denne er signifikant lavere enn forholdstallet hos 

kornprodusentene. Den store variasjonen i alle andre produskjoner enn melk gjør imidlertid at 

vi ikke kan påstå signifikante forskjeller i gjeldsbelastning sett i forhold til næringsinntekt 

mellom noen andre hovedproduksjoner. 
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Figur 9. Konfidensintervall for forholdstallet jordbruksgjeld/næringsinntekt fordelt på 
hovedproduksjon. Tall fra levekårsundersøkelsen. 
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6 Gjeld og overtagelsestidspunkt 

I figur 10 har vi vist hvordan gjelden fordeler seg fordelt på hvilken periode brukeren tok over 

gården. Figuren viser en utvikling som forventet; gjelden er høyest i de første årene etter 

overtagelsen, mens den synker etter hvert som antall år etter overtagelsen stiger. Sterkest er 

sammenhengen for pantegjeld på eiendommen, vi finner i imidlertid samme forløpet også i de 

to andre gjeldspostene vi her har inkldert. Vi har ikke inkludert næringsgjeld tilknyttet annen 

næring siden denne er nærmest ubetydelig i forhold til de andre gjeldstypene. 

Hvis vi ser på summen av pantegjeld og annen gjeld tilknyttet jordbruket, finner vi at denne 

stiger fra 23.200 kroner for den gruppen som tok over gården før 1950, og opp til 580.000 for 
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Figur 10. Tre ulike gjeldsposter for bruker + eventuell ektefelle/samboer. 
Fordelt etter hvilken periode bruker overtok gården. Tall fra 
levekårsundersøkelsen. 

den gruppen som har tatt over gården etter 1990. Denne gruppa er også den som har den 

høyeste personlige gjelden; i gjennomsnitt var summen av studie-, forbruks- og annen gjeld 

på i overkant av 80.000 for de som overtok etter 1990, mens tilsvarende størrelse for de som 

overtok før 1950 var på 5.600 kroner. 
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7 Oppsummering 

Dette notatet har sett på gjeld i landbruket på mikronivå. Dataene er hentet delvis fra 

Landbrukets Utredningskontors levekårsundersøkelse fra 1995 og delvis fra en spesialkjøring 

fra SSB der tall fra selvangivelsesregisteret er koblet sammen med brukene i jordbrukets 

utvalgstellinger. I tillegg er noen data hentet fra NILFs driftsgranskninger. 

Gjennomsnittlig totalgjeld for alle driftsenheter over 5 daa i landbruket var i 1995 på 490.316 

kroner. Dette inkluderer både næringsgjeld og annen gjeld for bruker og eventuell ektefelle. 

Sammensetning og nivå på gjelda varierer betydelig mellom ulike produksjonsretninger, ulik 

bruksstørrelse, ulik geografisk beliggenhet og ulik alder på bruker. Hvis vi ser på det 

gjennomsnittlige forholdet mellom jordbruksgjeld og næringsinntekt fra jordbruket på 

bruksnivå, finner vi imidlertid ingen signifikante forskjeller mellom ulike størrelsesgrupper 

eller mellom ulike produksjonsretninger. Tall fra NILFs driftsgranskninger viser imidlertid at 

forholdet mellom næringsgjeld og totalkapital er økende med økende bruksstørrelse. 
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