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Så langt i 2018 har det blitt registrert 29 konkurser i landbruket. En tredjedel
av konkursene har skjedd siden august.
Tall fra Brønnøysundsregisteret viser at det er 29 virksomheter i kategorien
jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell som har gått konkurs
hittil i 2018. Seks av disse har blitt tvangsavviklet.

Til sammenligning ble det i 2015 registrert 30 konkurser totalt gjennom hele
året. Fjoråret var derimot et år med rekordmange konkurser, og hele 49
gårdsbruk gikk da under.
Mer sårbar
Generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, mener det er en risikofaktor
at det blir stadig flere større bruk.
- Stadig større enheter gir økt kapitalrisiko og større konkursfare. Bonden blir
mer sårbar for dårlige avlinger, sjukdommer og vanskelige markedsforhold,
sier Skorge til Nationen.
Renta vil utfordre landbruket
Av de 29 konkursene så langt i år, har ni av dem kommet fra starten på august
til midten av oktober.
Store deler av landet har som kjent vært utsatt for store utfordringer på grunn
av tørken som preget Nord-Europa i lang tid i sommer. Bondelaget sier de
hele tiden jobbet for å unngå at noen gikk konkurs på grunn av tørka.
- Bondelaget har jobbet med det som klart mål at det ikke skal skje, og det er
for tidlig å slå fast den endelige effekten av tørken på bondens økonomi.
Mange bønder driver med små marginer, og når avlinga slår feil og det er dyrt
å kjøpe fôr, vil mange merke det på bunnlinja i flere år framover. Vi har
avlingsskadeordninger som dekker opp for deler av tapet, men det vil alltid
ligge en risiko hos bonden, sier Skorge, som håper at de unngå å se mange
konkurser i landbruket i tiden som kommer.
Konkursgården på Jæren legges ut for salg
Renteøkning

Vis nettside

Tidligere i høst ble også styringsrenta hevet for første gang på sju år. Det er
noe som kan skape utfordringer for bønder i tida framover, mener eksperter.
- Norsk jordbruk er kraftig svekket det siste halve året. I utangspunktet er en renteøkning på en kvart prosent ikke så mye.
Men det er varsla flere renteøkninger framover, og legger vi til tørken i store delar av Østlandet, som gjør at både likviditeten
og inntektene til bøndene blir kraftig svekket i flere år framover, vil de merke dette, sa Christian Anton Smedshaug, daglig
leder i AgriAnalyse etter at renteøkningen ble klar i september.
Gigantisk økologisk mjølkebruk slått konkurs
Også Ivar Pettersen, seniorrådgiver i Nibio var enig om at renteøkningen, og ikke minst varselet om flere renteøkninger er
grunn til bekymring for landbruket.
- Situasjonen er utrygg. Det må landbruket ta inn over seg. Det gjør at bønder bør begynne å kalkulere investeringene sine ut
fra ei lånerente på minst fem prosent, sa Pettersen.
Bondelaget ber bankar bidra for å unngå at bønder går konkurs
MRSA og feilslåtte investeringer
Nationen har nylig fortalt om bonden på Jæren i Rogaland, som nylig gikk konkurs. Bonden hadde en gjeld på 59,3 millioner.
For Jæren-bonden startet problemene blant annet med MRSA-smitte hos grisene sine og investeringer som slo feil.
Ap skuldar regjeringa for å bidra til fleire konkursar i jordbruket
Bostyrer Håkon Halvorsen i Advokatfirma Øglænd & Co AS tror konkursen kan være tidenes største innen landbruket.
- Verken jeg eller mine kolleger kjenner til en større konkurs i landbruket i Norge noen gang, sa Halvorsen til Nationen.
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Kraftig auke i konkursar i jordbruket
Image-text:
Antall konkurser hittil i år er lavere sammenlignet med tidligere år, men de fulle resultatene av tørkesommeren og
renteøkning gjenstår å se. Illustrasjonsfoto: Lars Bilit Hagen
Extra-info:
Konkurser i landbruket
Fakta
Hittil 2018: 29
2017: 49
2016: 38
2015: 30
2014: 36
2013: 45
2012: 39
2011: 47
2010: 43
2009: 44
2008: 33
2007: 31
Kilde: Brønnøysundsregistrene
Konkurser måned for måned
Fakta
Januar: 3
Februar: 4
Mars: 1
April: 4
Mai: 2
Juni: 3
Juli: 3
August: 5
September: 2
Oktober: 2
Kilde: Brønnøysundsregistrene
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