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FORORD 

Jordbrukets leveranser av kulturlandskap til turistindustrien er velkjent, men faktisk lite 
omskrevet og undersøkt. Dette kan skyldes at koblingen kulturlandskap, jordbruk og 
turisme ligger i grenseland av hva som har vært ansett som interessant både i 
turistindustrien og i jordbruket. Jordbruket har hatt fokus på primærproduksjonen, 
produksjon av mat, i en slik grad at kulturlandskap har kommet i skyggen. Likedan har 
turistnæringen i liten grad vært villig til å godskrive jordbruket for leveranser av store 
deler av det produktet turistnæringen selger, nemlig norsk natur og kultur. Satt på 
spissen kan man si at turistnæringen har oppfattet det jordbruksbaserte kulturlandskapet 
som en del av infrastrukturen i distrikts-Norge. 

Dette arbeidet definerer og plasserer begreper og sammenhenger knyttet til jordbrukets 
kulturlandskap og turisme. Enkelte av begrepene og sammenhengene blir også forklart 
utfra en samfunnsøkonomisk synsvinkel. Videre forsøkes det å beskrive tilbuds- og 
etterspørselsiden; hvilke faktorer bestemmer tilbudet av kulturlandskap, og hvilke 
landskapsopplevelser er det egentlig som etterspørres? I notatet blir det til slutt sett på 
hvilke konsekvenser et EU-medlemskap vil kunne ha for det jordbruksbaserte 
kulturlandskapet. 
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1 INNLEDNING 

Tittelen til dette notatet kobler begrepene kulturlandskap og turisme. Dette er ingen vanlig 

sammenkobling. Til nå har arbeidene stort sett vært dominert av at ulike fagmiljøer har jobbet 

innen egne faglige grenser uten å skjele for mye mot hva som blir gjort av arbeid med hensyn 

til tilgrensende problemområder. Det har ført til at det pr. i dag foreligger enorme mengder 

tilgjengelig stoff dersom en er interessert i kulturlandskap eller turisme, mens koblingen 

kulturlandskap Qg turisme fortsatt ligger stort sett urørt. Eksempelvis ga et søk i 

universitetenes litteraturdatabase BIB SYS på koblingen kulturlandskap og turisme bare fire 

referanser. Dette kan selvfølgelig skyldes at koblingen mellom kulturlandskap og turisme er 

lite informativ og derfor ikke relevant for anvendelse av forsknings og utredningsressurser. Vi 

heller imidlertid til den konklusjon at en kobling mellom kulturlandskap og turisme kan reise 

fruktbare problemstillinger, og at det er andre grunner til at det pr. i dag er så få norske 

skriftlige kilder innen området. I det videre arbeidet håper vi å kunne underbygge et slikt syn. 

1.1 Mer om bakgrunnen for dette arbeidet 

Vi har allerede begynt å begrunne hvorfor et arbeid som dette har sin verdi, men en 

begrunnelse som bare bygger på at få andre arbeider innen området er gjort er ikke nok. I et 

tidligere arbeid av SKOGEN (1991) er det gjennomført en intervjurunde med flere sentralt 

plasserte personer i norsk reiselivsbransje. Hovedhensikten med arbeidet var å avdekke 

reiselivsnæringens oppfatning av kulturlandskapets betydning for det produktet de solgte, 

nemlig ferielandet Norge. Undersøkelsen avdekket svært ujevne og til dels unøyaktige 

forestillinger omkring verdien av kulturlandskap versus naturlandskap. Enigheten var 

imidlertid stor om at norsk natur var det som kunne selge Norge som ferieland . For å antyde 

hvilke inntekter det er snakk om fra turisttrafikken, kan det nevnes at N ortra har beregnet 

eksportverdien av utenlandske turister i Norge til å komme opp i ca 18 mrd. kroner i 1994. 

Dette er ca 1,5 mrd kroner mer enn eksportverdien av turisttrafikken i 1993 (NATIONEN, 

1994). Det er altså snakk om betydelige-inntekter i en næring som også er inne i en periode 

med raskt voksende omsetning fra år til år. 

Gjennom kontakt med NORTRAs utredningsavdeling i august 1994, ønsket vi å få en 

oppdatering på om det hadde skjedd noen holdningsendringer i næringen de siste årene med 

hensyn til reiselivsnæringens verdsetting av kulturlandskapet. Våre oppfatninger gikk i 

retning av at en viss bevisstgjøring måtte ha skjedd. Dette både utfra de ressurser som er brukt 

på separate prosjekter innen bygdeturisme og kulturlandskapsutvikling, og på den sterke 
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fokuseringen av Norge som ferieland i forbindelse med OL på Lillehammer. Konklusjonen på 

kontakten var imidlertid klar. Oppfatningen av at det var naturen som trakk turister til Norge 

var muligens blitt enda sterkere, men betydningen av begrepet kulturlandskap var fortsatt 

uklar og kvalifiserte vurderinger omkring verdien av kulturlandskapet i turistøyemed var 

derfor umulig. Betydningen av lekeparker, resturanter, hoteller osv. ble betraktet som 

sekundære i den betydning at dette er elementer som må være tilstede for turistene når de er 

kommet, men det er ikke lekeparker osv. som i første omgang trekker turistene til Norge. 

Konklusjonen innledningsvis blir derfor at reiselivsnæringen, representert ved NORTRA, ser 

norsk naturopplevelse som helt sentralt i hva de selger, men reiselivsnæringen er fortsatt ikke 

bevisst hvilken betydning kulturlandskapet utgjør i dette bildet. 

Slik vi ser det har utviklingen i kulturlandskapet betydning for det fremtidige 

inntektsgrunnlaget i jordbruket. Jordbruksaktivitetene genererer et kulturlandskap som 

benyttes i rekreasjonssammenheng. Primært produserer jordbruket imidlertid 

jordbruksprodukter som korn og melk osv., og dette har i lang tid vært det bøndene og deres 

organisasjoner har konsentrert seg om. Med dagens tilnærmede appetittffiring av mennesker 

vil imidlertid ikke eventuelle inntektsøkninger i samfunnet resultere i store verdiøkninger for 

etterspørselen etter tradisjonelle jordbruksprodukter (mat). Derimot vil stadig mer ressurser 

bli brukt på ferie og fritid. Satt på spissen kan det sies at betalingsviljen blir større for kua 

dersom denne går på beite, enn for det tradisjonelle jordbruksproduktet, melk. Dette fordi 

levende dyr står svært sentralt for hvordan et landskap oppleves i rekreasjonsøyemed. 

En annen grunn til at problemstillingen er aktuell, er de endringer som kan forventes i det 

norske jordbruket i tiden fremover. Endringer i jordbrukets rammevilkår gjennom endringer i 

gjeldende landbrukspolitikk fører til nye tilpasninger i produksjonen på den enkelte 

produksjonsenhet. Et eventuelt EU-medlemskap vil i så måte gi sterke føringer på produksjon 

og arealbruk i det norske jordbruket i tiden fremover. Siden jordbruket er forvaltere av store 

arealer, og siden jordbruksaktivitet er-den viktigste enkeltbærer av elementene i det de fleste 

oppfatter som kulturlandskapet, vil endringer i driftsformer slå ut i endringer i 

kulturlandskapet slik vi kjenner det i dag. Endringer i kulturlandskapet vil selvfølgelig oppstå 

uavhengig av medlemskap eller ikke, kulturlandskapet har alltid vært i utvikling. Imidlertid 

vil et EU-medlemskap medføre så store endringer i rammevilkårene for landbruket at vi kan 

få en sjokkeffekt hvor tilpasningen, og der i gjennom virkningen på kulturlandskapet, kan bli 

tildels tilfeldig og uheldig. 
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1.2 Skissering av problemstillinger og tilnærmingsmåter 

Nøkkelordene i dette arbeidet er norsk natur, kulturlandskap, jordbruk og turisme, og det 

overordnede problemområdet er hvilke muligheter og problemer som oppstår når de ulike 

elementene relaters til hverandre. Vi har valgt å avgrense problemområdet til å omhandle 

hvordan salgbarheten av Norge som ferieland påvirkes når det skapes en sjokkvirkning for det 

eksisterende landbruket gjennom en total omlegging av de gjeldende p6litiske rammevilkår. 

Videre er det valgt en innfallsvinkel hvor jordbrukets aktiviteter står som premissgiver for 

utviklingen i kulturlandskapet. Kulturlandskapet blir ansett som et viktig element i norsk 

natur, og derfor en viktig del av ressursgrunnlaget for turisme i Norge. Ut fra forskjellige 

rammevilkår vil jordbruket produsere forskjellige landskapsbilder, og representerer på denne 

måten tilbudssiden i det norske landskapsbildet. Etterspørselen etter landskapsopplevelser er 

det imidlertid turistnæringen som står for, og landbruket har ingen mulighet for å påvirke hva 

som etterspørres. Når dette relateres til virkningene av et eventuelt EU-medlemskap blir 

hovedproblemstillingene: 

3 

Hvordan er forholdet mellom det kulturlandskapet turistene etterspør og det kulturlandskapet 

jordbruket produserer, samt hvordan vil et EU-medlemskap påvirke forholdet mellom de to? 

Før vi kommer så langt at vi kan begynne å gjøre vurderinger rundt en slik problemstilling må 

det på plass en viss begrepsforståelse og ytterligere begrunnelser for de sammenhenger som 

så vidt er skissert her i innledningen. Dette blir også innholdet i de nærmeste kapitlene i 

notatet. På bakgrunn av hva som blir gjennomgått vil vi også kunne sette opp en skjematisk 

fremstilling som viser vår tilnærming til hovedproblemstillingen. Etter dette vil vi ta 

utgangspunkt i den nyeste NILF-rapporten om konsekvensene av et EU-medlemskap for det 

norske jordbruket (NILF, 1994) for diskusjonene omkring utviklingen i det norske 

kulturlandskapet med og uten et EU-medlemskap. Vurderinger og konklusjoner vil stort sett 

være av kvalitativ art. 
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2 NATUR OG KULTURLANDSKAP 

Det har de senere årene vært sett på som en viktig politisk målsetting å få tydeligere fram 

verdien av kulturlandskapet. Målsettingen har ført til en sterk vekst i antall prosjekter 

innenfor området som har fått tildelt offentlige midler. Bare i årene 1988 til 1991 ble det 

bevilget 14,5 mill. kroner til kulturlandskapsprosjekter fra Landbrukets utbyggingsfond 

(BLOMQUIST, 1993). 

I dette kapittelet vil vi først gi en kort gjennomgang av begrepet kulturlandskap. Deretter vil 

vi utfra en samfunnsøkonomisk tankegang forsøke å få fram noen av de problemene som er 

knyttet til verdsetting av kulturlandskapet, herunder hvem som skal betale for godet og hvem 

som har nytten av det. 

2.1 Landskapets ulike elementer 

Begrepet kulturlandskap kan tenkes definert på flere måter. Miljøverndepartementet har 

definert kulturlandskap som et landskap, hvor menneskelig aktivitet er avgjørende for 

landskapets utvikling og gir det dets dominerende karakter (MD 1983, s.17) . Definisjonen 

avgrenser kulturlandskapet i forhold til naturlandskapet. Naturlandskapet er områder som er 

totalt uberørt av mennesker, eller der menneskelige inngrep ikke har satt dominerende preg på 

landskapet. Merk at grensen mellom naturlandskap og kulturlandskap er flytende. F.eks. vil 

en sti på fjellet av noen kunne oppfattes som kulturlandskap (stien er spor etter menneskelig 

aktivitet), mens andre vil hevde at det er fjellet og ikke stien som er det dominerende, og at 

det derfor heller er et naturlandskap enn et kulturlandskap. 

I et forsøk på å systematisere begrepet har det vært anvendt fire grupper av kjennetegn på 

kulturlandskap: 

• Naturgrunnlag (grunnlaget for kulturlandskapet i form av klima, jordbunn, geologi osv.) 

• Arealbruk (hvordan mennesket har utnyttet naturgrunnlaget til ulike formål, både historisk 

og nåtidig) 

• Bebyggelse og andre kulturspor 

• Landskapets åpenhet og skalaforhold 

Av dette får vi at den naturen (landskapet) som omgir oss, både inneholder naturelementer og 

kulturelementer. I hvilken grad de kulturelle elementene overstyrer de naturgitte forhold er 
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bestemmende for · om vi definerer landskapet som et kulturlandskap. 

2.2 Samfunnsøkonomiske tilnærminger til kulturlandskapet 

Utfra økonomisk teori vet vi at en vare som blir omsatt innenfor det økonomer kaller en 

fullkommen markedsøkonomi, blir produsert i samfunnsøkonomisk riktig mengde og har en 

samfunnsøkonomisk riktig pris. Med "samfunnsøkonomisk riktig mengde" og 

"samfunnsøkonomisk riktig pris" mener vi at det blir produsert så mye av alle varer at 

kostnaden ved å produsere den siste varen akkurat tilsvarer verdien av varen. Når disse 

kriteriene er oppfylt for alle varer og tjenester i en økonomi, har vi en såkalt effektiv 

økonomi. Effektivitet i en økonomi er viktig fordi det pr.definisjon ikke forekommer sløsing 

innenfor en slik økonomi. Altså sikrer effektivitet at samfunnet totalt sett får mest mulig 

ressurser til fordeling. 

Enkelte varer har særtrekk som skiller dem fra andre "vanlige" varer som melk, klesplagg, 

biler osv (private goder). Disse varene har en form for særpreg som gjør at en 

markedsøkonomi ikke uten videre (uten hjelp) kan fange opp verdien av varen eller kostnaden 

ved å produsere varen1
. Når vi studerer slike varer snakker vi gjerne om markedssvikt, dvs. at 

markedskreftene ikke sikrer at ressursene blir brukt i tilstrekkelig grad, eller eventuelt at det 

brukes for mange ressurser i produksjon av en vare, ut fra det som er samfunnsøkonomisk 

effektivt. 

Varen eller godet kulturlandskap har særtrekk som skiller denne varen fra andre varer som 

mat og klær. I forbindelse med kulturlandskap kan vi tenke oss tre former for markedssvikt: 

2.2.1 Kulturlandskapet som kollektivt gode 

Med et kollektivt gode mener vi en vare som ikke kan stykkes opp og omsettes i et vanlig 

marked. Dette i motsetning til feks~· melk, som kan tappes i literskartonger og selges i 

butikken. Eksempler på kollektive goder er politi, gatebelysning på en vei, forsvar osv. 

Et av problemene med kollektive goder er å finne ut hvor mye godet er verdt. En vanlig vare, 

1eksempel: En vare koster 100 kroner i rene produksjonskostnader å lage. I utgangspunktet er det derfor 
samfunnsøkonomisk riktig å produsere varen inntil produksjonen av den siste enheten av varen koster I 00 
kroner. Imidlertid forurenser produksjonen av varen i form av utslipp i et vann. Det koster 20 kroner å rense 
utslippet produksjonen av en enhet av varen forårsaker. Den samfunnsøkonomiske kostnaden ved produksjonen 
er da 120 kroner. Hvis bedriften ikke belastes for forurensningskostnaden, produseres derfor for mye av varen i 
forhold til den mengden som er samfunnsøkonomisk lønnsom. 
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eksempelvis en genser, kan vi finne ut hvor mye er verdt ved å se hvor mange penger vi kan 

få for denne genseren. Verdien på en genser vil da tilsvare det beløpet den personen som ville 

betale mest (hadde størst betalingsvillighet) ville gi for genseren. De som ikke fikk genseren 

opplevde selvfølgelig heller ikke noen glede av den, de ville derfor heller ikke ha noen 

betalingsvillighet for genseren. Figur 1 illustrer verdien av en vare der det ikke fins 

markedssvikt. Fem personers betalingsvillighet for en spesiell genser er registrert og sortert 

slik at den personen som vurderer genseren høyest, altså har høyset betalingsvillighet, står 

først. Verdien av denne spesielle genseren er da tilsvarende verdien av person nummer en sin 

betalingsvilje= a kroner. 

betalingsvillighet i kroner 

a verdi = a kroner 

person nr.2 nr.3 nr.4 nr.5 personer 
nr.l 

Figur 1 En marginalbetraktning av verdifastsettelsen til et privat 
gode 

For en vanlig vare er det altså forholdsvis enkelt å finne ut verdien av en vare og kostnaden 

ved å produsere den. Det er dermed også forholdsvis enkelt å finne ut hvor mye som er en 

samfunnsøkonomisk riktig produksjon. Siden det ikke er lønnsomt å produsere med tap, vil 

det lønne seg å produsere (gensere) helt til kostnaden for å produsere en genser er like stor 

som verdien av denne siste genseren. Kulturlandskap, som er et kollektivt gode, er der i mot 

vanskeligere å verdsette, og det er derfor vanskelig å vite hvor mye kulturlandskap som er en 

samfunnsøkonomisk riktig produksjon. 

Når vi skal finne verdien av 11 en bit11 kulturlandskap tar vi igjen utgangspunkt i betalingsvilje; 

altså vi ser hvor mye ulike mennesker vil betale for å ha denne biten med kulturlandskap. Til 

forskjell fra eksempelet med genseren er det imidlertid ikke slik at det bare er den personen 

med høyest betalingsvilje som får glede av biten med kulturlandskap. Tvert i mot er nettopp 
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et av kjennetegnene på kollektive goder at en persons nytte av varen (kulturlandskapet) er 

uavhengig av hvor mange andre som bruker godet ("ser på kulturlandskapet"). Når vi skal 

finne verdien av kulturlandskapet må vi derfor summere hver enkelt persons betalingsvilje. 

Dette er illustrert i figur 2: Fire personer har oppgitt sin betalingsvilje for et stykke 

kulturlandskap. De fire er rangert etter fallende betalingsvilje. Den betalingsviljen hver av de 

fire har oppgitt er helt uavhengig av at andre også bruker kulturlandskapet. 

betalingsvillighet i kroner 

a 

b 
verdi = a + b + c + d kroner 

c ---- -- --+--~ 

d 

~ 

person nr.2 nr.3 nr.4 personer 
nr.I 

Figur 2 En marginalbetraktning av verdifastsettelsen til et 
kollektivt gode 

Altså er person nr.2s betalingsvilje= b kroner uavhengig av om person nr. 1,3 og 4 også 

bruker kulturlandskapet. Verdien av kulturlandskapet blir derfor summen av de fire 

personenes betalingsvilje. 

Rent praktisk kan en slik verdsetting utføres på følgende måte: Man har· en del bilder av et 

bestemt geografisk område. Bildene er manipulert slik at man kan vise samme stedet er 

avbildet med ulikt kulturlandskap, feks. dekt av skog, en ny vei anlagt, oppdemming av en 

dal. Utvalgte, representative personer blir deretter spurt hvor mye de er villige til å betale for 

feks å unngå oppdemming av en dal, eller for å oppnå flytting av en vei. Utfra svarene 

beregnes deretter samfunnets betalingsvilje, som tilsvarer verdien på det aktuelle stykket 

kulturlandskap. 
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2.2.2 Kulturlandskapet som ekstern virkning av bedriftsøkonomisk aktivitet 

Et økonomisk utgangspunktet for forbindelsen mellom jordbruksproduksjon og 

kulturlandskapet er at vi tenker oss at jordbruket har en indirekte effekt ved at det ved 

produksjon av jordbruksvarer også produseres kulturlandskap. I samfunnsøkonomisk 

terminologi kan en da si at produksjonen gir en positiv ekstern virkning, altså at virksomheten 

frambringer verdier utover de spesifikke produktene den framstiller. Problemet med positive 

eksterne virkninger av en produksjon, er at produksjonen av godet (i dette tilfellet 

kulturlandskap) blir bestemt av produksjonsnivået på opphavet til de eksterne effektene 

(jordbruksproduksjon). Hvorvidt vi produserer for mye, for lite eller riktig mengde 

kulturlandskap blir da bestemt av den mengden jordbruksproduksjon som finner sted, og er 

derfor bestemt av den bedriftsøkonomiske tilpasningen hver bonde foretar. Ved eksterne 

effekter av produksjon kan det derfor oppstå et problem hvis samfunnet ønsker å redusere 

produksjonen av opphavet til de eksterne effektene (jordbruksproduksjonen) samtidig som de 

ønsker å øke produksjonen av det andre godet (kulturlandskapet). 

Sammenhengen mellom en gitt jordbruksproduksjon og produksjon av kulturlandskap er 

imidlertid ikke entydig slik at dersom en øker den aktuelle produksjonen så øker også 

kulturlandskapsproduksjonen. De av elementene i kulturlandskapet som feks. går på 

fornminner, dvs. rester av det gamle kulturlandskapet som hustufter, stier osv., er helt 

uavhengig av dagens produksjon. Eventuelt kan man også tenke seg at denne delen av 

kulturlandskapet tvert i mot står i motsetning til moderne, intensive produksjoner. Det samme 

kan være tilfellet for bevaring av dyre- og planteliv. En del av kulturlandskapet kan man også 

tenke seg at er avhengig av at det drives produksjon, imidlertid vil omfanget av produksjonen 

være tildels uvesentlig for bevaringen og videreutviklingen av kulturlandskapet. Dette gjelder 

særlig i forhold til bygninger. 

I dette notatet skal vi imidlertid anta at vi har en positiv sammenheng mellom 

jordbruksproduksjon og verdien av kulturlandskap, feks. slik figur 3 beskriver. Figuren viser 

at ved lavt produksjonsnivå i landbruket er også verdien av kulturlandskapet lavt. Verdien av 

kulturlandskapet stiger med stigende jordbruksproduksjon, men sammenhengen er avtagende 

slik at økt jordbruksaktivitet produserer en mindre og mindre økning i kulturlandskapet. 
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virkning på kulturlandskapet 

aktivitetsnivå i jordbruket 

Figur 3 Utvikling i verdien av kulturlandskapet ved 
varierende produksjonsnivå i jordbruket 

Myndighetene kan ved hjelp av virkemidler (hovedsaklig avgifter og subsidier) forsøke å 

tilpasse aktivitetsnivået i den aktuelle produksjonen slik at produksjonen av kulturlandskap 

blir samfunnsøkonomisk riktig. Igjen er samfunnsøkonomisk riktig produksjon at verdien av 

den siste enheten kulturlandskap er like stor som kostnaden ved å produsere den. Hvis 

produksjonen av kulturlandskap er for liten, kan myndighetene således legge en subsidie på 

jordbruksproduksjonen, og slik øke kulturlandskapsproduksjonen. Tilsvarende ilegges en 

avgift hvis produksjonen av kulturlandskap er for stor. Merk at "for stor" her betyr at det 

koster mer å produsere den siste enheten enn verdien av den ( høyere utgifter til den 

opprinnelige produksjonen som skal til for å produsere enheten med kulturlandskap enn 

samlet betalingsvilje for enheten med kulturlandskap). 

2.2.3 Problemet med manglende kunnskap 

Som beskrevet under avsnittet om kollektive goder, må verdifastsettelse av en kollektiv vare 

basere seg på undersøkelser av folks betalingsvilje. Såkalte meritvirkninger oppstår hvis folk 

som blir spurt om sin betalingsvilje ikke har oversikt over hvilken verdi den aktuelle varen 

egentlig har for dem, og dermed oppgir feil betalingsvilje. 

Når det gjelder meritvirkninger i verdivurderinger av kulturlandskapet, kan disse oppstå i 

forhold til uvitenhet om kulturlandskapets betydning for den enkelte. RINGSTAD (1990) har 

brutt ned verdien av kulturlandskapet til fire områder: Rekrasjonsbehov, estetisk behov, 
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kulturidentitetsbehov og kunnskapsbehov. I tillegg foreligger det en opsjonsverdi for 

fremtidig behovstilfredsstillelse, altså at verdien av dagens kulturlandskap er den muligheten 

framtidige generasjoner har for bruk av kulturlandskapet. JONES (1990) har gjort en noe 

annen vinkling i sin klassifisering av landskapets ressursverdi. Hans fremstilling er basert på 

fem hovedgrupper hvor skillet mellom økonomiske og ikke-økonomiske verdier står sentralt: 

Kortsiktig økonomisk verdi, langsiktig økologisk verdt, vitenskapelig og pedagogisk verdi, 

opplevelsesverdi og identitetsverdi. 

Siden folk ikke har nok informasjon til å vurdere egen verdsetting av viktigheten av feks. 

ivaretagelse av gamle byggeskikker, undervurderer disse sin betalingsvilje, og dermed den 

samfunnsøkonomiske verdien av kulturlandskapet. Meritvirkningene er trolig store når det 

gjelder kulturlandskapet. 

2.3 Oppsummering 

Kulturlandskapet har egenskaper som skiller dette godet fra andre privatøkonomiske goder. 

Disse egenskapene gjør at vi kan tenke oss at tre markedsfeil kan oppstå: 

1) Vi vet ikke hvor mye kulturlandskapet er verdt, og vet derfor heller ikke hvor mye vi skal 

produsere av det. 

10 

2) Kulturlandskapet oppstår når vi produserer en annen vare (når vi bygger ei bru skjer dette 

fordi vi ønsker fremkommelighet. Imidlertid produserer vi samtidig kulturlandskap siden brua 

endrer landskapet). Dette gjør at vi ikke kan endre mengden kulturlandskap uten også å endre 

den produksjonen som lager kulturlandskapet. 

3) Hvis vi skal prøve å fastsette verdien av kulturlandskapet ved å undersøke samfunnets 

betalingsvillighet, vil vi sannsynligvis få feil svar siden folk ikke vet hvor stor verdi 

kulturlandskapet egentlig har for dem. 
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De åpne landskapsbilder som i dag er dominerende for store deler av distrikts-Norge, er stort 

sett et produkt av.bøndene& produksjonsmessige avgjørelser og aktiviteter. Ut fra naturgitte 

forhold er Norge et skog- og fjelland, og reduseres eller fjernes aktiviteten i jordbruket vil det 

skje en gjengroing og etablering av skog på det som i dag er åpne områder. Denne utviklingen 

vil være et resultat av at når de kulturelle elementene ikke lenger overstyrer de naturlige, vil 

også landskapbildet endres i samme retning. Problemstillingen er særlig aktuell i dag som 

jordbruket står ovenfor et massivt press både nasjonalt og internasjonalt med hensyn til å 

kutte produksjon og kostnadsnivå. I dette kapittelet vil vi ta for oss hvilke forhold som er med 

på styre utviklingen i jordbrukets arealanvendelse. 

3.1 Mer om bakgrunnen for arealanvendelsen i jordbruket 

Når en legger til grunn en forutsetning om at ulike typer arealanvendelse er gjensidig 

utelukkende, dvs. er arealet i bruk til beite så kan det ikke brukes til kornproduksjon og 

lignende, vil de faktorer som bestemmer produksjonstilpasningen også bestemme 

arealbruken. 

Hvilke produksjoner den enkelte produsent i jordbruket finner aktuelle, vil til enhver tid være 

et resultat av den forventede lønnsomhet i produksjonen, beslutningstakerens preferanser, 

tidshorisont for planleggingen, kalkulasjonsrenten og den totale ressurstilgangen (MOEN og 

KLYNDERUD, 1994). Også teknologisk utvikling er en viktig faktor i lønnsomhets

vurderingene av de ulike produksjonene. Denne bør imidlertid skilles ut som et eget punkt 

som følge av de direkte påvirkningene i landskapet som har skjedd ved innføring og utvikling 

av det maskinelle jordbruket. Jfr. resonnementet ovenfor vil dette settet av variabler styre 

arealanvendelsen i jordbruket. 

Forventet lønnsomhet: 

Dette punktet innbefatter bruken av politiske virkemidler og markedsprisene på både 

innsatsfaktorer og produkter, og tilsammen gir disse de viktigste rammebetingelsene for den 

langsiktige arealanvendelsen i jordbruket. Generelt virker landbrukspolitikken indirekte på 

arealanvendelsen gjennom alle de ordninger som på en eller annen måte påvirker 

markedsforholdene for de ulike produksjonene. Dette gjelder både for innsatsfaktorer og 

ferdige produkter (sosiale ordninger, avgifter, subsidier osv.). 
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Et eksempel på i hvor stor grad gjeldende landbrukspolitikk kan gjenfinnes i 

kulturlandskapet, er betydningen av kanaliseringspolitikken som kom ved 

opptrappingsvedtaket på midten av 1970-tallet. Gjennom en bevisst virkemiddelbruk som 

gjennom en høy kornpris premierte bønder for ikke å holde husdyr, forsvant stort sett hele 

husdyrstammen fra sentrale Østlandsområder. Fra å være et produksjonsområde med et 

forholdsvis stort mangfold, gikk arealanvendelsen mot en mer og mindre ren kornproduksjon. 

Dette preger landskapet i dag. Innføringen av areal- og kulturlandskapsstøtte for korn- og 

grovrorproduksjon i 1990 er også et eksempel hvor de politiske myndigheter forsøker å styre 

utviklingen i en bevisst retning. Gjennom å senke produktprisene og i stedet tilbakeføre deler 

av inntektsbortfallet til næringen i form av arealbaserte tilskudd, ønsket en å vektlegge 

landskapsutviklingen i sterkere grad. 

Areal i bruk er en produksjonsfaktor i jordbruket. Det vil derfor kunne tilbakeføres en 

avkastning, gjerne i form av penger til arealet, som avspeiler arealets økonomisk verdi. 

Dagens arealforvaltning i jordbruket er et resultat av at den enkelte produsent ønsker å gjøre 

sine arealressurser mest mulig verdifulle. Vi sak! komme tiløbake til enkelte reservasjoner til 

dette utsagnet senere. For å kunne vurdere verdien av ulike produksjoner og arealanvendelser 

opp mot hverandre, må det etableres en felles plattform for sammenligningene. Dette gjøres 

ved å ta hensyn til alle relevante inn- og utbetalinger til arealet som må forventes å komme i 

årene fremover (fremtidige kontantstrømmer), og ved hjelp av en rentefot tilbakeføre 

(neddiskontere) verdiene til et felles tidspunkt, år 0. På den måten kan ulike arealanvendelser 

med forskjellige planleggingshorisonter som gir forskjellige utgifts- og inntjeningsforløp 

sammenlignes. Den produksjonen som gir høyest verdi på tilgjengelige arealer blir så valgt, 

med de virkninger dette får for arealbruk og landskapsutvikling. Det er altså i utgangspunktet 

snakk om en ren bedriftsøkonomisk tilpasning hvor maksimalisering av egen profitt er målet. 

En mer utførlig gjennomgang av generelle prinsipper i verdifastsettelse av areal er gjort av 

MOEN OG KLYNDERUD (1994). 

Teknologisk utvikling: 

Da mennesket gikk fra å være jegere og sankere til å etablere faste eng- og åkerarelaler fikk 

også landskapet mer preg av menneskelig påvirkning, og kulturlandskapene begynte å vokse 

frem. Fram til begynnelsen av 1800-tallet var arealbruken preget av et system som bygde på 

en transport av næringsstoffer fra relativt store eng- og beitearealer inn til små åkerarealer 

(NORDISKMlNISTERRAD, 1992). Økt kunnskap om utnyttelse av husdyrgjødselen ga etter 

dette grunnlag for økning i åkerarealene, men det var likevel stabilitet og artsmangfold som 

preget kulturlandskapet. Introduksjon av maskiner, handelsgjødsel og plantevernmidler 

medførte store endringer i dette bildet. 
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Til nå har mekanisering betydd mindre differensiering i areabehandlingen enn hva som kunne 

vært oppnådd ved manuell behandling. For å kunne utnytte maskinene best mulig har det også 

vært en bevisst satsning på å fjerne driftshindre gjennom å tilpasse arealene til maskinell drift. 

Resultatet har vært en stadig fremvekst av et mer og mindre ensidig kulturlandskap, samt at 

økt arealproduktivitet har ført til at jord går ut av bruk. Når det i første omgang ser ut til at 

jordbruksarealene i Norge har vært ganske stabile i etterkrigstiden, skjuler dette den egentlige 

utviklingen. I løpet av denne perioden har det nemlig skjedde en nydyrkning av ca 3.000.000 

dekar, hvilket betyr at tilsvarende områder må ha gått ut av produksjon (NORDISK 

MINISTERRÅD, 1992). Store deler av det jordbruksbaserte kulturlandskapet har altså flyttet seg 

til nye områder. Innføringen av handelsgjødsel og plantevernmidler har også trukket i samme 

retning. Tilgjengelighet og bruk av disse innsatsfaktorene er nødvendige forutsetninger for 

ensrettede og intensive driftsformer. I tillegg vil bruk av handelsgjødsel og plantevernmidler 

gripe direkte inn i artssammensetningen i kulturlandskapet. 

Andre faktorer: 

Vi har tidligere argumentert for at det er en ren profittmaksimering som ligger til grunn for 

ulike arealanvendelser. Dette må nyanseres noe. Det er snarere slik at produsenten er 

nyttemaksimerende fremfor profittmaksimerende. Dette innebærer at hvis den enkelte 

produsent har preferanser for en produksjon fremfor en annen, kan dette være tilstrekkelig til 

at ikke den mest lønnsomme produksjonen blir valgt. Videre er det slik at siden vi i 

beregningene snakker om fremtidige inntekter, er en del usikkerhet forbundet med 

beregningene. En produsents holdning til usikkerhet vil da også påvirke de valg som gjøres. 

Utformingen av skattesystemet vil også kunne ha betydning for tilpasningen, feks. i form av 

skattemotiverte tilpasninger. 

Den rentefoten som brukes til å neddiskontere de fremtidige kontantstrømmene, er bestemt ut 

fra kapitalens alternativavkastning. Det vil si hvor mye kapitalen kunne gitt i avkastning ved 

en annen bruk. Hvor høyt kalkulasjonsrenten settes vil også ha stor betydning for 

verdifastsettelse av fremtidige innbetalinger. Høy kalkulasjonsrentefot gjør inn- og 

utbetalinger langt frem i tid mindre betydningsfulle i verdifastsettelsen enn tilsvarende 

betalinger i nær fremtid. Dess nærmere null kalkulasjonsrentefoten er satt, dess mindre har 

tidspunktet for inn- og utbetalingene å bety for verdifastsettelsen. Tidshorisonten for 

driftsplanleggingen kan tas hensyn til i lønnsomhetsberegningene, og likeså vil den totale 

ressurstilgangen begrense hvilke produksjoner som er mulig å iverksette. 
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3.2 Foreliggende beregninger på ulike arealanvendelser 

MOEN OG KLYNDERUD (1994) har gjort noen grunnleggende verdiberegninger på ulik 

arealanvendelse. I arbeidet er beregningene basert på følgende fem hovedproduksjoner: 

Tradisjonelle produksjoner representert ved kornproduksjon, utleie av areal, 

husdyrproduksjon til beiting, tilplanting og biomasseproduksjon til energiproduksjon. 

Beregningene er gjort etter de prinsipper som er skissert ovenfor, og formålet har vært å få 

frem arealverdiene for barmark gitt at en eier arealet og vurderer ulike produksjoner. 

Til grunn for disse beregningene ligger en mengde forutsetninger om fremtidig utvikling. Det 

er derfor ikke hensiktsmessig å gå i detalj med hensyn til de ulike beregningene i dette 

arbeidet. Vi vil likevel presentere en figur som sammenstiller ulike produksjoner (Figur 4) for 

å få frem tankegangen om hvordan beslutninger om ulike arealanvendelser blir tatt. 
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Figur 4 Sammenligning av grunnverdier for skog, ammekyr og sau til beiting og 
kornproduksjon med forskjellige scenarier for kornpriser og arealtilskudd. 
Grunnverdiene er beregnet med en kalkulasjonsrente på 3%. Kilde: MOEN OG 

KlYNDERUD (1994). 
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Gitt en del forutsetninger om produksjon, produksjonsteknologi, kostnads- og inntektsforhold 

er ulike arealverdier avhengig av type produksjon og egnethet til arealene regnet ut og 

sammenstilt i figur 4. I dette tilfellet er det mest lønnsomt for produsenten å drive 

kornproduksjon (Scenario I) dersom han kan få avlinger over 400 kg/da i gjennomsnitt. 

Dersom avlingsnivået synker under dette nivået, fremstår ammekyr som den produksjonen 

som gir høyest grunnverdi. (Scenario I og Ila er kornproduksjon under ulike forutsetninger 

med hensyn til priser og tilskudd). 
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For en økonomisk rasjonell produsent vil en fremstilling over mulige alternative 

produksjoner, som i figur 4, være et viktig beslutningsverktøy. Produsenten kan få en 

formening om hvilken produksjon som vil gi høyest verdi for de arealene som allerede 

disponeres, og i tillegg gir verdifastsettelsen hva som maksimalt bør betales for ny jord med 

bestemte egenskaper. Det siste er begrunnet ut fra at hva en kan betale for jord på tidspunkt 0, 

ikke skal overstige den neddiskonterte verdien av alle fremtidige inntekter til arealet. 

3.3 Oppsummering 

En produsents tilpasning med hensyn til arealanvendelsen vil være avledet av de skisserte 

bedriftsøkonomiske ressonementene. Hvordan samfunnet vurderer og verdsetter ulike 

arealanvendelser ut over den faktiske produksjonen av landbruksrodukter, vil ikke ha noen 

naturlig plass i vurderingene. Det er kun ved innføring av støtte eller avgifter som blir 

reflektert i den vanlige driften, som feks . areal- og kulturlandskapsstøtte, de ikke-økonomiske 

verdiene av landskapspleien kommer frem. 
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4 TURISME - ETTERSPØRSELEN ETTER NATUROPPLEVELSER 

"Det særpregede norske landskapet, hvor menneskeverk er vevd inn i en storslagen og variert 

natur, er trolig Norges største trekkplaster overfor gjester fra andre land. Sporene etter 

mennesker, både fra fjerne og nære tider, er viktige elementer som er med på å gi landskapet 

liv." (LANDBRUKSDEPARIBMENIBT, 1990). 

I dette kapittelet vil vi forsøke å gi et klarere innhold til noen sentrale begreper, og forsøke å 

komme frem til hva som faktisk etterspørres som attraksjoner av turistene. En avklaring av 

dette er nødvendig for å kunne si noe om den retningen kulturlandskapet utvikler seg i er den 

riktige veien utfra turistenes sysnpunkt. 

4.1 Noen sentrale begreper 

Ut fra dette notatets tittel og problemstillinger er det noen begreper som utkrystalliserer seg 

som svært sentrale. Noen av disse begrepene er allerede tatt i bruk i tidligere kapitler uten at 

det er gjort forsøk på å gå opp grensegangene for faktisk begrepsinnhold. Dette er gjort fordi 

en har kunnet danne seg en intuitiv forståelse av innholdet ut fra sammenhengene hvor 

berepene er brukt. Denne første forståelsen anser vi som svært sentral for å ha utbytte av de 

noe mer konsise begrepsdefinisjoner som vi ønsker å gi her. Turist, turisme, ressurs og 

landskap er de sentrale begrepene vi vil utdype i dette kapittelet. 

Turist 

Den forståelsen av begrepet turist som har festet seg ved lesning av de tidligere kapittlene i 

notatet, er gjerne at turisten er en utlending som ferierer i Norge. Dette er en for snever 

oppfatning etter vårt syn. SKOGEN (1991) setter frem fire krav for at en skal kunne klassifisere 

et individ som en turist. 

En turist må: 

• foreta en geografisk forflytning 

• forlate sitt hjemlige miljø 

• ha fri fra arbeid eller annen hovedbeskjeftigelse i hverdagen 

• være på en midlertidig reise 

Nordmenn på ferie i eget land kommer da også inn under definisjonen turist. Som en nasjon 

av friluftsutøvere/turgåere kan vi trekke det ned på et enda mer konkret og hverdagslig plan 

Kulturlandskapet og Turisme i Norge - turisme, etterspørselen etter naturopplevelser 



og si at når vi forlater eget bomiljø og går tur i f.eks. skog og mark blir vi alle turister. Det er 

dette utvidete turistsynet vi legger til grunn når vi diskuterer problemstillingene. 

Turisme 
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Turisme er er resultat av at turister etterspør attraksjoner. Noen må formidle kontakten 

mellom hva som etterspørres og hva som kan tilbys, og det er turistnæringen. Turisme oppstår 

da i de områder som har attraksjoner som etterspørres av turister. Foruten turistene og 

turistnæringen blir da også lokalbefolkningen en gruppe som blir berørt av turismen. 

Ressurs 

I denne sammenheng er begrepet ressurs for såvidt ikke brukt på en så håndfast måte som når 

en snakker om naturressurser i form av olje, gass o.s.v. Ressurs i denne sammenheng må sees 

i lys av turistenes etterspørsel etter attraksjoner. "En ressurs er et middel for å oppnå visse 

mål, og avspeiler menneskets behov og vurderinger." (JONES, 1990). Eksempelvis kan da 

landskapet være en ressurs/attraksjon for rekreasjonsaktiviteter. 

Landskap 

Vi har alle den intuitive forståelsen at landskapet er det fysiske miljøet vi ser rundt oss. I 

første omgang blir det da slik at vi forstår landskapet som noe objektivt, noe som altså 

fremstår likt for alle som ser det fra samme sted. Imidlertid er de slik at selv om det fysiske 

landskapet er det samme hele tiden, påvirkes oppfatningen og verdsettingen av landskapet av 

hvem som ser det. Dette fordi ulike mennesker har ulik erfaringsbakgrunn, kulturell 

bakgrunn, i hvilket lys de ser landskapet (rekreasjon vs. arbeid) o.a. Eksempelvis vil gjeme en 

turist si at et jordbrukslandskap preget av store variasjoner med hensyn til terrengutforming, 

plante- og dyreliv er et flott landskap. En bonde som driver i det samme landskapet ser 

landskapet ut fra en vinkling at dette er hans arbeidsplass, og landskapet kan fremstå som 

uegnet/11 stygt 11 fordi variasjonene forårsaker store driftsproblemer og krav til ekstrainnsats. 

Turisters etterspørsel etter landskapsopplevelser er altså avhengig av både landskapet fysiske 

egenskaper og turistenes egen bakgrunn. 

4.2 Generelle vurderinger omkring turistenes gode kulturlandskap 

Vi mener å ha grunnlag for å si at norsk natur er grunnleggende for turistrafikken i Norge. 

Videre mener vi at i den norske naturen har kulturlandskapet en svært sentral plass. 

Eventuelle endringer i kulturlandskapet vil direkte berøre verdien av naturen som ressurs i 

reiselivet. Vi skal senere komme tilbake til nye trender i turismen som underbygger 

kulturlandskapets helt sentrale rolle. Først vil vi imidlertid undersøke om det finnes noen 
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kjennetegn på et godt kulturlandskap. 

Et generelt forhold synes å være at gode kulturlandskap er kjennetegnet ved god tilpasning til 

naturgrunnlaget. Først og fremst gjelder det topografi, berggrunn og klima som er opphav til 

store regionale forskjeller i kulturlandskapene gjennom variasjoner i blant annet jordbruk og 

bosetting (SKOGEN, 1991). Den regionale fordelingen av korn- og gressproduksjon trekkes 

frem som et konkret og synlig eksempel. For eksempel står Østlandets kornåkre i kontrast til 

Vestlandets eng og beiteområder, og denne inndelingen føles naturlig ut fra kunnskapen om 

det lokale naturgrunnlaget. Videre er kriteriene mangfold og åpenhet sentrale forhold som 

trekkes frem. Ingen av disse karakteristikkene har imidlertid et så klart og entydig 

meningsinnhold at de er direkte operasjonaliserbare. For å forsøke å klassifisere 

kulturlandskapet ut fra begreper med mer entydig meningsinnhold har SKOGEN (1991) tatt 

utgangspunkt fem elementer som også finner bred støtte i annen litteratur på området: 

• det eksotiske og eksklusive 

• det naturlige og orginale 

• det lokale og regionale særpreg 

• det fortidige 

• det levende 

Punktene er ikke uavhengige. Noen elementer underbygger hverandre, mens andre igjen står i 

direkte motsetningsforhold. Som en overordnet tolkning av punktene kan vi si at når en 

innehar rollen som turist, ønsker en å komme vekk i fra eget miljø og hverdag. Feriemålet må 

kunne overbevise en om at en har klart nettopp dette ved å komme til akkurat dette reisemålet. 

Det er også slik at reising fortsatt gir status. I dag hvor reising er blitt alment tilgjengelig (i 

alle fall ut fra det utvidete turistbegrepet), går imidlertid ikke statusen på det å reise versus 

ikke reise, men mellom ulike reisemåter og -mål. Det er dette som ligger i punktet om 

eksklusivitet. 

Samtidig er det viktig at turisten ikke føler seg lurt. Oppsøker turisten et sted som virker 

eksotisk (annerledes), skal dette også være en genuin forflytning og opplevelse. De fire siste 

punktene understreker dette. Ofte vil det naturlige/originale og lokalt/regionalt særpreg være 

to sider av samme sak; naturgrunnlaget og den kulturelle utviklingen går hånd i hånd. I de to 

siste punktene ligger det imidlertid også inne en mulig konflikt. For mye 

bevaring/konservering av det fortidige vil gi et mer musealt preg, og kulturlandskapet vil 

derfor ikke fremstå som levende og ekte omgivelser for mennesker. På den andre siden kan 
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utviklingen og det levende overstyre det fortidige i den grad at den lokale kulturelle 

identiteten forsvinner. Dette kan gjøre at kulturlandskapet fremstår som rotløst. 

4.3 Nye trender - hva etterspørres? 
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Turisme som fenomen endrer stadig karakter. Endringene i reisemønsteret skjer ikke 

plutselig, og det kan ta år før det framtrer noe mønster. Pr i dag er det relativ stor enighet om 

hva som er hovedtrekkene i de globale reisetrendene. Trendene kan for en stor del forklares 

med at turismen er et speilbilde av det samfunn den foregår i. Den høye reisefrekvensen i 

industrilandene i dag, skyldes at teknologiske og økonomiske rammer muliggjør både lengre 

(i avstand) og mer varierte reiser. Kunnskapsnivået om den globale økologien er også 

stigende, med det resultat at store kjøpesterke grupper f.eks. ser at natur begynner å bli en 

knapphetsressurs. Behovet for å oppleve natur som ikke lenger er tilgjengelig "like om 

hjørnet" slår ut i økt reiselivstrafikk i de områder som har mye natur å by på. 

ARVID VIKEN (1993) har samlet følgende seks internasjonel trender som har betydning både 

for nordmenns og utlendingers syn på Norge som ferieland. 

• Individualisering av reisemarkedet. Stadig flere ønsker å reise på egenhånd med 

egenkomponert eller spesialsydd reiseopplegg. F.eks. hadde 61% av nordkalotturistene i 

1990 selv lagt opp reiseruten. 

• Folk reiser på flere kortvarige reiser i stedet for en langvarig feriereise. 

• Folk reiser stadig lengre vekk fra hjemstedet. 

• Variasjonen med hensyn til type reiser blir større. Kulturreiser, kunnskapsreiser og 

eventyrreiser står på reiseprogrammet over hele verden. 

• Økende miljøbevissthet blant turistene. Grønn turisme, økoturisme osv. har gått fra å være 

teoretiske begreper til å bli noe som faktisk etterspørres i reiselivsnæringen. 

• Reisetrøtthet. Stadig flere reiser mer i jobbsammenheng, noe som gjør at folk blir mer 

reisevante og tildels reisetrøtte. Endel turistreiser utføres også i forbindelse med jobbreiser. 
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Etter denne punktfremstillingen er det fortsatt et stort uforløst potensiale for turistnæringen i 

Norge. I forhold til store grupper kjøpekraftige potensielle turister ligger Norge utenfor 

allfarvei. Norge er den siste utpost mot nord, og vi har fortsatt mye og store naturopplevelser 

å by på. Samtidig har vi samfunnsmessig stabilitet og kommunikasjonsmuligheter som 

muliggjør og nærmest fordrer at folk kan reise på egenhånd. 

Punktene gir også grunnlag for å vurdere kulturlandskapets rolle i en fremtidig 

reiselivssatsning. Individualisering av reisemarkedet betyr at charterturismen, hvor grupper av 

turister blir fraktet fra A til B og der aktivisert på et forholdsvis snevert område, får redusert 

betydning. Turistene blir spredt over et større område og inntransportering foregår individuelt 

med forskjellige transportmidler. Hvis en feks tar for seg biltransport, blir også reisen en 

viktig del av ferien, og opplevelsen av gjennomfartsområdene får betydning for 

ferieopplevelsen. Det blir ikke lenger nok å kunne tilby spektakulære opplevelser på enkelte 

definerte turistmål (for Norges del feks. Nordkapp), tilbudet må være variert og kunne gi en 

totalopplevelse. 

Jfr. punkt fire og den økende bevisstheten omkring kulturell arv, ligger det i ordet at 

kulturlandskapet er sentralt. Det samme gjelder det for den grønne turismen, som setter natur 

og lanskapsopplevelser i fokus. Også for disse gruppene fungerer den uberørte naturen, fjell 

og fjord, som en bakgrunn for menneskepåvirkede landskapsuttrykk. Selv friluftsturister 

foretrekker oftest "forbedret" natur som stier, tilstedeværelsen av varder, leirplasser, 

utkikkspunkter o.s.v. Det å legge ferien til ikke-urbane strøk kan også motvirke den 

reisetrøtthet som er nevnt som en av trendene. Dette fordi forretningsreiser stort sett går fra by 

til by, mens en tur utenfor byområdene fortsatt kan gi nye opplevelser. 

4.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har vi tatt opp en del sentrale begreper innen problemområdet. Vi har satt 

kulturbegrepet inn i naturopplevelsene, både gjennom at menneskelige aktiviteter i stor grad 

påvirker landskapsbildet, og at enhver tolkning av synsinntrykk er kulturelt betinget. På 

bakgrunn av rådende trekk i utviklingen innenfor internasjonal turisme, heller vi også til den 

oppfatning at det fortsatt er markedsmessig rom for vekst i turisttrafikken i Norge. Trendene i 

utviklingen i den internasjonale turistrafikken gir også grunn til å tro at kulturlandskapet vil få 

stadig større betydning for lanseringen av Norge som ferieland i årene fremover. 
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5 KULTURLANDSKAPET - HVOR JORDBRUKETS OG TURISTENES 

INTERESSER MØTES 

I de to foregående kapitler har vi tatt for oss henholdsvis hva vi kan kalle tilbudet av og 

etterspørselen etter-kulturlandskap . . Imidlertid ønsker vi også å se på hvordan forholdet 

mellom tilbud og etterspørsel endrer seg ved endringer i landbrukets rammevilkår. Vi vil 

derfor i dette kapittelet utdype de relasjoner vi anser er tilstede mellom de ulike aktiviteter og 

tilstander. 

5.1 Skjematisk fremstilling av problemområdet 

Skjematisk kan problemområdet og problemstillingen fremstilles som gjort i figur 5. Figuren 

uttrykker både behovet for de begrepsavklaringer som er gjort (hva er egentlig innholdet i de 

enkelte boksene?), og bakgrunnen for notatets hovedproblemstillinger. Enkelte av linjene i 

figur 5 er stiplet. Dette er gjort for å markere at disse forbindelsene er definert utenfor den 

hovedproblemstillingen vi arbeider med. Dette betyr ikke at de stiplede forbindelsene ikke er 

av interesse. Imidlertid er en problemstilling som feks. hvordan turismen påvirker landskapet 

så stor at det kreves en egen studie for å kartlegge dette. 

NATUR/LANDSKAP 

1) Naturelementer 

2) Kulturelementer 

I 
I 
I 
I 
I 
1· 
I 

PÅ VIRKNING JORDBRUKSAKTIVITETER 

PÅ VIR )cNlNG 

TURISME 

Figur 5 Skisse over sammenheng mellom jordbruk, landskapsutvikling og turisme, 
kilde: Egen bearbeiding etter ide fra SKOGEN (1991) 
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Et av hovedbudskapene i figuren bør være de relasjonspiler som ikke er tilstede. Det er 

nemlig ingen forbindelse mellom jordbruket som genererer tilbudet av kulturlandskap og 

turismen som står for etterspørselen. Jordbruket har ingen mulighet for å påvirke hva som blir 

etterspurt av kulturlandskap, mens turismen ikke kan påvirke jordbrukets kulturlandskap. Det 

siste kunne til en viss grad tenkes tilnærmet gjennom offentlige støtteordninger til jordbruket 

utformet med hensyn til landskapspleie i en bestemt retning Gfr. 'kapittel 3). 

På grunn av at kulturlandskapet ikke er en ordinær vare Gfr. kapittel 2), skjer altså 

tilpasningene i tilbudet og etterspørselen av kulturlandskap uavhengig av hverandre og etter 

helt forskjellige insentiver. Vi kan si at det mangler et marked for varen kulturlandskap der 

produsentene (bønder) og etterspørrerne (turistene) møtes og avklarer pris og mengde. 

Ellers uttrykker figuren at kulturlandskapet er en ressurs for turismen, altså at turister 

etterspør kulturlandskap, og at jordbrukets aktiviteter påvirker det kulturlandskapet som kan 

tilbys. 
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6 REFERANSESCENARIE OG EU-SCENARIER 

Dette kapittelet tar for seg noen av de konsekvensene et EU-medlemskap vil ha for det 

jordbruksbaserte kulturlandskapet i Norge. Vi vil her ta utgangspunkt i en rapport Norsk 

Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF) har laget på oppdrag av Norske Meierier, 

Norsk Kjøtt, Norske Eggsentraler, Norsk Hydro og Landbrukets Utredningskontor. Rapporten 

tar for seg konsekvensene av et EU-medlemskap for primærproduksjonen i landbruket. 

6.1 Kort om JORDMOD 
Rapporten bygger sine konklusjoner på resultater fra kjøringer av modellen JORDMOD. 

JORDMOD er en såkalt likevektsmodell som beregner hvilken pris og hvilken mengde 

som gir langsiktig likvekt i markedet for det enkelte jordbruksproduktet. At modellen viser 

langsiktig tilpasning, betyr at den perioden vi ser på er så lang at det har vært tid til å 

tilpasse seg de nye støtteordningene også gjennom strukturendringer. Etterspørselsida av 

modellen består av innenlands + utenlands etterspørsel, altså: det er åpnet for 

eksportmuligheter av norske jordbruksprodukter i modellen. Tilbudsida av modellen består 

av import utenfra (til en forutsatt pris) + innenlands produksjon. Den innenlandske 

produksjonen er representert ved over 400 enkeltbrukskalkyler av ulik størrelse og 

geografisk plassering. Tanken bak en slik tilbudssidemodellering er å kunne studere 

hvordan økonomien utvikler seg på det enkelte bruk, og utfra dette kunne slutte hvilke 

typer bruk (størrelse, driftskombinasjoner, geografisk plassering) som vil produsere under 

ulike forutsetninger om støttenivå og støtteutforming, politiske føringer osv. 

Gitt en rekke slike forutsetninger beregner modellen så produserte kvanta (av tilsammen 

14 sluttprodukter og 8 mellomprodukter), innenlands konsum, import/eksport, priser, 

sysselsetting, arealbruk, kapitalinnsats, samla støtte til jordbruket og det 

samfunnsøkonomiske overskuddet av jordbruket. 

6.2 Konsekvenser av et EU-medlemskap 

Norsk landbruk er ei næring i utvikling. Gjennom vedtaket av Stortingsproposisjon nr.8/92 ga 

Stortinget signaler til landbruket om nye og strammere rammevilkår, om en utvikling i retning 

av større og mer effektive enheter i de kraftrorbaserte produksjonene egg/fjørfe og svin, og en 

nedtrapping av kanaliseringspolitikken i form av reduserte kornpriser. Samtidig har 

Uruguayrunden i GATT-forhandlingene blitt ferdigført . Som et resultat av dette skal Norge 
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avvikle det kvotebaserte grensevernet og erstatte dette med et tollbasert grensevern. I tillegg 

vil det bli en viss åpning i grensevernet i form av noe import til reduserte tollsatser. 

Alt dette gjør at landbruket i Norge også i årene framover vil stå overfor store endringer. En 

sammenligning av landbrukets langsiktige betingelser innenfor og utenfor EU må derfor ta 

utgangspunkt i en framskriving av forholdene for norsk landbruk gitt at signalene fra 

Stortingsproposisjon 8 og GATT tas til følge. NILF har gjort en slik framskriving i det 

alternativet som kalles referansealternativet. Vi skal videre bruke dette referansealternativet 

som sammenligningsgrunnlag mot de to EU-alternativene EU-1 og EU-2. 

6.2.1 Referansalternativet 

Forutsetningene for referansealternativet er for det første at GATT og Stortingsprp. nr.8 

(1992/1993) settes ut i livet. NILF antar at dette innebærer: 

• en omlegging av iumportvernet til faste tollsatser med adgang til minsteimport 

• en vridning i jordbruksstøtten fra prisstøtte til mer produksjonsnøytrale tilskudd 

• en reduksjon i det totale støttenivået på 20-25% i forhold til dagens nivå 

Videre er foredlingskostnadene forutsatt redusert med 15% i forhold til det kostnadsnivået 

som følger av dagens landbrukspolitikk. Generelt er det i referansalternativet lagt vekt på å 

opprettholde arealbruk og sysselsetting i distriktene på et høyt nivå. 

Resultatene fra referansealternativet forutsier en sysselsettingsreduksjon i landbruket (i 

forhold til dagens situasjon) på ca.30%. Samtidig opprettholdes 90% av arealbruken. Dette 

innebærer en viss strukturrasjonalisering. 

Reduksjonen i arealbruk foregår utelukkende .i distriktene. lde sørlige områdene blir en 

relativt liten reduksjon i både kornproduksjon og melkeproduksjon (begge på omlag 10%) 

kompensert med en økning i kjøttfeproduksjon. Tilsvarende skyldes nedgangen i arealbruk i 

nordlige områder at ammekuproduksjon her bare i liten grad går inn i løsningen, og derfor 

ikke klarer å kompensere for den reduserte korn- og melkeproduksjonen. Spesielt får 

områdene i flatbygdene i Trøndelag en stor arealnedgang som følge av reduksjonen i 

kornarealene her. 
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6.2.2 EU-scenariene uten sørlig støtte 

NILF har bygd opp to hovedscenarier for utviklingen i norsk landbruk innenfor EU. Begge de 

to scenariene tar hensyn til de støtteordningene innenfor EU som er kjent. Ingen av de to 

scenariene inneholder støtte til sørlige områder. 

Hovedforskjellen mellom EU-1 og EU-2 ligger i størrelsen og utformingen av den nordlige 

støtte. I EU-1 er støttenivået bygd opp på en slik måte at det tas hensyn til at støttenivået i 

nord ikke skal føre til markerte lønnsomhetsforskjeller mellom nordlige og sørlige områder. 

Siden det ikke gis sørlig støtte i EU-1, innebærer det at støttenivåene nordover ikke kan bli 

for høye. Innenfor EU-I-scenariet får man derfor ikke fullt ut utnyttet de teoretiske 

mulighetene som ligger i støttepakken nordig landbruk. 

I EU-2 er støttenivået tvert i mot bygd opp på en slik måte at man fullt ut får utnyttet de 

rammene medlemskapsavtalen trekker opp for det nordlige området. 

Ut fra forskjellen i måten å behandle den nordlige støtten, kommer ikke overrraskende EU-1 

ut med vesentlig lavere produksjon og sysselsetting enn EU-2. I forhold til 

referansealternativet mer enn halveres sysselsettingen innenfor landbruket i EU-1, mens 

nedgangen i sysselsetting mellom referansealternativet og EU-2 er på 42%. For begge 

alternativene er virkningene særlig store for det sørlige området. Innenfor EU-1 blir 

sysselsettingen i det sørlige området på 1700 årsverk, mens nedgangen er enda større i EU-2; 

her blir bare 200 årsverk igjen. Grunnen til at nedgangen i sørlig sysselsetting er særlig stor i 

EU-2, er at størrelsen på støtteordningene innenfor det nordlige området gjør all produksjon 

mer lønnsom i nord enn i sør, og det aller meste av produksjonen flytter derfor nordover. 

Utformingen av den nordlige støtten i EU-1 var laget nettopp for å unngå en slik flytting av 

produksjonen. 

Den reduserte produksjonen gjenspeiles naturligvis i nedgangen i arealbruken. Igjen er 

reduksjonen særlig dramatisk i det sørlige området, hvor EU-1 og EU-2 spår at kun 

henholdsvis 300.000 og 100.000 daa jordbruksareal blir igjen. Men også innenfor det nordlige 

området blir reduksjonen i arealbruk stor; i forhold til referansalternativet nesten halveres 

arealbruken i EU-1, mens arealbruken i EU-2 reduseres med omtrent 13%. 

NILF-rapporten gir også nøkkeltall brutt ned på regionsnivå. Disse tallene er imidlertid 

beheftet med enda større usikkerhet enn de nasjonale resultatene, og må brukes bare som 

antydninger. Resultatene fra EU-2 viser at den eneste jordbruksproduksjonen som blir igjen i 

sørlige områder er noe korn og potet på Jæren. All annen produksjon skal altså i følge 
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modellen falle bort. I EU-1-alternativet utvides korn- og potet-produksjonen på Jæren med 

melk og storfekjøtt på flatbygdene på Østlandet. Ellers blir det ingen produksjon igjen i det 

sørlige området. 
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Innenfor det nordlige området genererer begge de to alternativene produksjon i alle områder. 

Produksjonen er imidlertid høyere og mer variert i EU-2 en.ri i EU-1. Flatbygdene i Trøndelag 

mister i EU-1 all husdyrproduksjon, og blir bare stående igjen med korn- og potetproduksjon. 

Også i EU-2 reduseres husdyrproduksjonen kraftig i flatbygdene i Trøndelag. Den nordligste 

delen av det nordlige området blir i begge alternativene stående med nesten all produksjon av 

sauekjøtt (I EU-2 foregår 3% av sauekjøttproduksjonen på Vestlandet). Vestlandet som i dag 

har den største saueproduksjonen, beholder til gjengjeld sin melkeproduksjon og produksjon 

av storfekjøtt. 
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7 VIRKNINGER PÅ KULTURLANDSKAPET AV ET EU

MEDLEMSKAP 

I dette kapittelet skal vi på bakgrunn av resultatene fra NILF-rapporten (Mittenzwei et.al., 

1994) som vi beskrev i kapittel 6, antyde mulige konsekvenser for kulturlandskapet av et 

norsk medlemskap i EU. 

7.1 Litt mer om sammenhengen jordbruksproduksjon og kulturlandskap 
I kapittel 2 innførte vi en sammenheng mellom aktivitetsnivå og kulturlandskap. 

Sammenhengen var antatt å være slik at de positive virkningene på kulturlandskapet av 

jordbruksaktivitet var avtagende stigende, altså slik at den positive effekten av jordbruk på 

kulturlandskap ble mindre og mindre jo større aktiviteten i jordbruket var. Den 

sammenhengen mellom landbruk og kulturlandskap som figuren beskriver er sterkt forenklet 

og meget generell. Figuren kan imidlertid ha en viss berettigelse som en tankemodell, og vi 

skal derfor ta fram igjen figuren fra kapittel 2. 

Oppover y-aksen måles fremdeles "virkning på kulturlandskapet" (målt i enheten kroner). 

Figuren forutsetter at vi kan rangere alle endringer i kulturlandskapet i forhold til hvilken 

endring i samfunnets betalingsvilje for kulturlandskapet endringen forårsaker. Dette er 

naturligvis en ganske ambisiøs og teoretisk antagelse. F .eks. innebærer dette at vi har en klar 

formening om verdien av en kornåker i forhold til verdien av å få malt en driftsbygning. Selv 

om dette opplagt er en urealistisk forutsetning skal vi videre i dette kapittelet holde fast på 

antagelsen om at effektene på kulturlandskapet lar seg måle og verdifastsette. 

Langs x-aksen målte figuren i kapittel 2 "aktivitetsnivå i jordbruket". Vi valgte å bruke dette 

noe upresise begrepet for å understreke at det jordbruksbaserte kulturlandskapet ikke bare 

påvirkes av produksjonsnivå i jordbruket, men også av andre aktiviteter knyttet til landbruket 

som at gårder bebos, at det er interesse for å i vareta lokale byggetradisjoner, at stier og 

gårdsveier holdes åpne osv. I dette kapittelet skal vi erstatte det diffuse begrepet 

"aktivitetsnivå i jordbruket" med det mer presise begrepet "jordbruksproduksjon". Dette 

begrepet er betraktelig enklere å måle, og gjør at vi kan anvende NILF-modellens resultater 

som input når vi skal forklare hvilken betydning et EU-medlemskap vil få for 

kulturlandskapet. 
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Den figuren vi da får ser slik ut: 

virkning på kulturlandskapet 

x jordbruksproduksjon 

Figur 6 sammenheng mellom jordbruksproduksjon og 
ku !turlandskapsvirkninger 

Figuren viser at så lenge jordbruksproduksjonen er mindre enn x vil en økning i 

jordbruksproduksjon også øke verdien på kulturlandskapet. Når jordbruksproduksjonen 

overstiger x vil imidlertid en ytterligere økning i produksjonen føre til at verdien av 

kulturlandskapet reduseres. Et slikt forløp på kurven begrunnes ut fra at hvis produksjonen 

skal øke ut over et visst nivå, krever dette strukturrasjonalisering i form av 

brukssammenslåing, planering av jorder, fjerning av landskapstrekk som gir landskapet 

variasjon (som bekker og lunder), omlegging til andre driftsformer osv. 
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Det er svært vanskelig å ha en sikker formening om utfra hvilket nivå en ytterligere økning av 

jordbruksproduksjonen vil innebære en negativ effekt på kulturlandskapet. Utfra en 

fokusering på økologiske og etiske verdier i jordbruksproduksjon, kan man imidlertid vente at 

en husdyrproduksjon med så store enheter at bruket tenderer mot det som oppfattes som 

fabrikk-produksjon, vil være på oversiden av x. I planteproduksjon (korn og gras) med 

enheter som er så store at landskapet oppfattes som ensidig, vil også en ytterligere økning 

kunne oppfattes negativt. Det siste tilfellet gjelder opplagt for store skogsarealer. 

Et meget viktig spørsmål vil da være hvor på figuren Norge befinner seg i dag. Sett i forhold 

til andre europeiske land, er det ingen tvil om at Norge har et småskala landbruk godt spredt 

over hele landet. Statistikk viser også at norsk landbruk har god dyrehelse. Og den offentlige 

debatt tyder på at alminnelige folk stort sett deler ekspertenes oppfatning av det norske 

landbruket som sunt og rent. Skulle vi trekke frem et område hvor jordbruksproduksjonen 
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kanskje har tilpasset seg i overkant av hva som er optimalt i kulturlandskapssammenheng, så 

er dette i kornproduksjonen på Østlandet. Som nevnt i kapittel 3 vokste det frem nærmest en 

rendyrket kornproduksjon i de sentrale Østlandsområdene som følge av distriktspolitiske 

målsettinger på midten av 1970-tallet. Det er helt klart at en opptrapping av 

husdyrproduksjonen i dette området, og da særlig hvis en slik økning også fører til en økning i 

antallet beitedyr, vil gi et positivt bidrag til kUlturlandskapet i forhold til dagens situasjon. På 

den annen side er kornproduksjon klart å foretrekke framfor en gjenplanting av kornarealene 

med skog. 

Selv om vi skal gå ut fra at sammenhengen mellom kulturlandskap og jordbruksproduksjon 

hovedsaklig er som beskrevet i figuren, er det grunn til å tro at virkningene på 

kulturlandskapet vil variere etter hvilken type produksjon som bedrives. F.eks. vil en økning 

av innendørs produksjon av egg trolig ha marginal betydning for kulturlandskapet (sålenge vi 

ikke snakker om overgangen frittgående høns - burhøns). Dette fordi det eneste synlige 

resultat utenfra vil være et større hønehus (evt. flere hønehus) og siden eggproduksjon er en 

kraftforbasert produksjon øker heller ikke grasarealene utover kravene til spredeareal. For 

egg/fjørfeproduksjon vil derfor kurvene se betydelig flatere ut enn i figuren, noe som 

avspeiler at egg/fjørfe har en positiv betydning for kulturlandskapet (i form av at gårder bebos 

osv.), men at denne betydningen ikke endres i betydelig grad av størrelsen på anleggene. 

I en undersøkelse fra det svenske landbruksuniversitetet i Uppsala er det foretatt beregninger 

av betalingsvilje for ulike jordbruksbaserte kulturlandskapsbilder (DRAKE 1987). 

Undersøkelsene viser at hagemark (åpne beiteområder med innslag av trær, og med stor 

variasjon i plantelivet) oppnår den høyeste betalingsviljen (2097 svenske -89-kroner pr.haa). 

Områder brukt til beite (beiteområder i innmark) oppnådde ca. 80% av betalingsviljen for 

utmark, mens åker (korn og grasproduksjon) hadde en betalingsvilje på 41 % av 

betalingsviljen for utmark. Av dette ser vi at den verdien jordbruksproduksjonen har for 

kulturlandskapet vil avhenge av hvilken produksjon som drives. Eksempelvis vil 

saueproduksjon i en driftsform som gjør bruk av utmark som beite, ha stor verdi. Likeledes vil 

melkeproduksjon med beitende kyr ha større verdi for kulturlandskapet enn melkeproduksjon 

der roret slås. Siden betalingsvilligheten for beitemark er betraktelig større enn for åker, ser vi 

at den såkalte kanaliseringspolitikken har vært dyr for Østlandet. Kanaliseringspolitikken har 

gått ut på å stimulere kornproduksjonen i de gode jordbruksområdene på Østlandet, og har 

slik ført til at husdyrproduksjonen på Østlandet nesten har forsvunnet. 

Betalingsviljene er gjennomsnittsverdier for Sverige sett under ett. Verdiene vil variere mye 

fra region til region, avhengig bl.a. av om det fins spesielle økologiske verdier i området, hvor 
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store jordbruksarealer som fins i området, og beliggenhet i forhold til tettbebyggelse. 

Rapporten nevner spesielt at jordbruksarealer i Stockholms skjærgård (særlig brukt til beite) 

oppnår en betalingsvilje 3-6 ganger høyere enn landsgjennomsnittet. Overført til norske 

forhold betyr det at arealer i sørlige områder jevnt over har større kulturlandskapsverdi enn 

tilsvarende arealer i nordlige områder. En reduksjon i jordbruksarealene på feks. 10% vil 

derfor utfra kulturlandskapsverdi medføre mindre samfunnsøkonomisk tap hvis reduksjonen 

foretas i nordlige områder, enn hvis den foretas i sørlige områder. 

7.2 Endringer i kulturlandskapet som følge av EU-medlemskap 
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Dette avsnittet har ikke som mål å gi en nøyaktig beskrivelse av hvordan kulturlandskapet 

endres av et EU-medlemskap. NILF-rapporten gir nasjonale og regionale virkninger på 

produksjon, sysselsetting og arealbruk, resultatene må imidlertid kun brukes som antydninger. 

Generelt er det slik at de nasjonale resultatene NILF oppgir er sikrere enn de regionale 

resultatene. 

For begge de to EU-scenariene gjelder at vi i forhold til referansealternativet på landsplan rar 

en: 

- reduksjon i sysselsetting (mest i EU-1) 

- reduksjon i arealanvendelse (mest i EU-1) 

- økning i bruksstørrelsen 

- reduksjon i antall beitedyr 

Alle disse fire punktene vil trekke i negativ retning med hensyn til kulturlandskapet. 

Reduksjonen i sysselsettingen er negativ fordi denne reduserer aktiviteten i 

jordbruksområdene. Færre vil bli boende i jordbruksdominerte strøk, og fraflyttingen kan føre 

til tomme bygninger og nedlagte bruk. 

Økningen i bruksstørrelse teller negativt både fordi denne implisitt fører til 

sysselsettingsnedgang og fraflytting, men også på grunn av at økt bruksstørrelse har 

betydning for hvordan opinionen oppfatter norsk landbruk. Landbrukets organisasjoner har i 

lengre tid argumentert med at den etiske standarden norsk landbruk har, langt på vei skyldes 

bruksmønsteret med små familiebruk spredt over hele landet. En betydelig økning i 
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bruksstørrelsen vil derfor kunne slå tilbake på opinionens oppfatning av landbruket og slik 

redusere betalingsviljen for kulturlandskapet. 
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Reduksjon i arealanvendelsen reduserer direkte det fysiske kulturlandskapet. NILF anser 

alternativbruken av det arealet som går ut av jordbruksproduksjon til å være gjenplanting med 

skog. Dette er en driftsform med svært lav verdi som kulturlandskap. · 

Begge EU-scenariene gir en sterk nedgang i husdyrproduksjonen. Utfra resultatene i den 

svenske undersøkelsen som ble gjengitt i kapittel 7.1, er det særlig en reduksjon i antall dyr på 

beite som har betydning for kulturlandskapet. 

Endel viktige regionale virkninger: 

- økning av melkeproduksjon på Østlandet (i EU-1) 

- økning av beitedyr på Østlandet (i EU-1) 

- bortfall av all husdyrproduksjon på Sørvestlandet og Jæren 

- bortfall av all saueproduksjon i hele landet bortsett fra lengst nord (nesten all i EU-2) 

- bortfall av korn i hele det sørlige området - Jæren 

(alternativanvendelse er skog) 

- bortfall av all husdyrproduksjon på flatbygdene i Trøndelag i EU-1 

- sterk økning i husdyrproduksjon (melk og storfe) i de deler av Agder/Rogaland som 

kommer inn under nordlig landbruk 

En positiv virkning av et EU-medlemskap i forhold til kulturlandskapet, vil være en liten 

økning av husdyrproduksjon på Østlandet i ett av EU-scenariene. Særlig gjelder dette 

ammekuproduksjonen som vil føre til at det kommer beitedyr på endel arealer i bynære strøk 

som i dag brukes til kornproduksjon. Selv om en økning av husdyrproduksjonen på Østlandet 

nødvendigvis må innebære en tilsvarende reduksjon i husdyrproduksjon et annet sted i landet, 

vil reduksjonen i kulturlandskapsverdien der produksjonen tas fra mer enn oppveies av 

økningen i kulturlandskapsverdien på Østlandet. 

Imidlertid fins det og sterke negative effekter av et EU-medlemskap på kulturlandskapet på 

Østlandet. Alle beregninger viser at kornprodusentene vil få store problemer med å oppnå 

lønnsomhet ved et EU-medlemskap. NILF-rapporten spår at i forhold til basisalternativet vil 
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ca. 2, 7 mill. daa korn går ut av produksjon på Østlandet2. Ingen av de to EU-alternativene får 

til en alternativ jordbruksanvendelse på disse arealene, og arealene blir derfor gjenplantet med 

skog. 

Totalt sett innebærer de to EU-alternativene et betydelig produksjonskutt. På Sørvestlandet og 

Jæren, samt på flatbygdene i Trøndelag ser det uftil at husdyrproduksjonen reduseres sterkt 

(bortfall i begge EU-senariene) Disse områdene ligger også i relativt bynære strøk, og kan 

derfor antas å ha en over gjennomsnittlig betalingsvilje for kulturlandskap. Heller ikke vil den 

økningen i husdyrproduksjon som i følge NILF finner sted i de deler av Agder/Rogaland som 

faller inn under nordlig landbruk, kunne oppveie nedgangen i produksjonen på Sørvestlandet 

og Jæren. 

Svært negativt vil også produksjonsflyttingen av sau være for kulturlandskapet. Sau er en 

produksjonsform som gjør stor bruk av beite, og man må kunne gå ut fra at dette er verdifulle 

produksjonsformer for kulturlandskapet. I dag er saueproduksjonen lokalisert over nesten hele 

landet. Begge EU-alternativene forutsier imidlertid at saueproduksjon innenfor EU kun 

(nesten kun i EU-1) vil forekomme i den nordligste delen av det nordlige området. Dette vil 

redusere antallet beitedyr i store deler av landet betraktelig. 

21.077.569 tonn korn blir totalt produsert på Østlandet i basisløsningen. Anta gjennomsnittlig 
arealproduktivitet på 400 kg/daa 
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