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Sammendrag 

[Eivinn Fjellhammer og Margaret Eide Hillestad] [2017] [Ringvirkninger av endret struktur i 

jordbruket i Oppland, Notat 1 - 2017] AgriAnalyse: Oslo 

 

Norsk storfehold er i store endringer, med nye hold-forskrifter for storfe som inntreffer i 2024 

og 2034, og betydelige teknologiske endringer. Endringer som krever store investeringer på 

det enkelte bruk framover. 

I forbindelse med dette notatet har vi analysert et scenario hvor vi har «lagt ned» alle 

melkeprodusenter med færre enn 25 årskyr i Oppland, og sett på hva dette vil ha av 

ringvirkninger for andre næringer og hva det vil ha å si for matproduksjonen i Oppland og 

noen utvalgte kommuner i fylket. Vi har sett spesielt på kommunene Skjåk, Nord-Fron, 

Gjøvik og Nord-Aurdal. Sannsynligheten for at dette scenariet inntreffer er ikke så mye et 

spørsmål om «om» dette inntreffer, men «når». Det vil ikke være en enkelthendelse, men en 

gradvis utvikling med en siste frist i 2034, når løsdriftskravet inntreffer. I Oppland i dag 

befinner 55 prosent av kyrne seg på gårdsbruk over 25 kyr. 31 prosent av dagens produsenter 

har flere enn 25 kyr.  

Mye av næringsmiddelindustrien som mottar varene fra disse gårdsbrukene er utenfor 

området vi ser på, men det finnes to større meierier nord i fylket. Analyseverktøyet, Panda, 

viser at ringvirkningene på andre næringer vil være små, men dette er trolig en følge av at 

modellen ikke tillater å se på melkeproduksjon spesielt. Et vesentlig fall i melkeproduksjon 

vil trolig ha stor betydning for 400 ansatte på de to anleggene. I tillegg vil endringen i 

jordbruket fortsatt ha en selvstendig betydning, både med hensyn til befolkning og 

sysselsetting.  

Det er relativt store forskjeller mellom effekten av strukturendringer i for eksempel en 

bykommune som Gjøvik og en fjellkommune som Skjåk. Selv om jordbruket i Gjøvik 

kommune målt i dekar og kyr er større enn i Skjåk, har jordbruket i Skjåk en større betydning 

for lokalsamfunnet i form av arbeidsplasser. De langsiktige virkningene på Skjåk vil trolig bli 

et permanent fall i sysselsettingen i kommunen, men de lokale ringvirkningene vil bli små 

isolert sett. En reduksjon i antall melkebruk i kommunen vil trekke videre i en utvikling som 

allerede er i gang med fraflytting fra kommunen. 

Den relative betydningen av jordbruk i Gjøvik er derimot mindre. Også i Gjøvik fører 

scenarioet til et fall i sysselsetting som det tar flere år å dekke inn, men det er rimelig å 

forvente at Gjøvik som bykommune vil fortsette å utvikle seg.  

 I Valdres, hvor bruksstrukturen er preget av mindre driftsenheter slår scenariet ut med 

relativt dramatiske konsekvenser for storfeholdet. I denne regionen blir det et spørsmål om 

man kan opprettholde «kritisk masse» med hensyn til  å ha et fagmiljø og de 

støttefunksjonene som trengs for å opprettholde storfeproduksjon.  
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I den siste landbruksmeldingen (Endring og utvikling — En fremtidsrettet 

jordbruksproduksjon) har landbruket flere funksjoner. Det skal sørge for matsikkerhet, og at 

det er landbruk over hele landet. Produksjonen skal være bærekraftig over tid og den skal 

sørge for økt verdiskaping basert på jordbruksressursene i landet (Meld.st.nr 11 (2016-2017)). 

En strukturendring på det nivået vi har sett på i dette notatet, fører til redusert verdiskaping på 

jordbruksressursene i fylket, nettopp fordi areal går ut av produksjon (Arnoldussen mfl. 

2014). Ikke bare vil matproduksjonen på norske arealer gå ned, det vil også på grunn av 

gjengroing og at det blir færre og mer spesialiserte jordbruksbedrifter, kunne få negative 

konsekvenser for turistnæringen. I tillegg vil en så stor strukturendring føre til redusert 

biologisk mangfold i og med at over 35 prosent av rødlisteartene er knyttet til 

jordbruksproduksjon. En stadig voksende andel av turistnæringen er knyttet til opplevelser, 

noe jordbruksbefolkningen er en premissleverandør for  

Et sentralt spørsmål er hvorvidt det er mulig å opprettholde den samlede 

melkeproduksjonen i fylket, etter hvert som de små og mellomstore gårdsbrukene avvikler 

driften. Om alle melkebruk med færre enn 25 årskyr legger ned driften vil det åpenbart bli 

mange ledige melkekvoter. Dette vil gi enkelte gårdsbruk mulighet til å kjøpe kvote og til å 

vokse i det arealet som har blitt ledig «på nabogården». Hvorvidt melkeproduksjonen i fylket 

opprettholdes avhenger i stor grad av hvor mange melkebruk som får anledning til å vokse på 

den ledige jorda som oppstår når andre avvikler, eller om avstandene blir for store eller jorda 

er for marginal til at det er lønnsomt å ta den i bruk. 

Tidligere utredninger har vist at støtte fra Innovasjon Norge er avgjørende for 

lønnsomheten i mange investeringer i jordbruket. Spesielt for så store investeringer som 

husdyrbygg. Selv om Pandamodellen viser at de negative ringvirkningene av en dramatisk 

strukturendring i melkeproduksjon vil være små, har vi vist at et fall i melkeproduksjon trolig 

vil få betydelige negative ringvirkninger for ansatte ved to meierier nord i fylket, og på 

fellesgoder som levende kulturlandskap og biologisk mangfold. Effektene på 

enkeltkommunene vil variere, men markedsinntektene fra jordbruk, og ytelsene fra 

storsamfunnet vil bli mindre. Dette vil ha effekter på utviklingen i disse kommunene. Det er 

behov for å få med flere og små og mellomstore driftsenheter videre. Derfor må 

investeringsvirkemidlene innrettes slik at også disse bruksstørrelsene kan utvikle seg. Det 

gjelder både for å opprettholde melkeproduksjonen i fylket, men også for å imøtekomme 

forbrukernes etterspørsel etter storfekjøtt. Dette er i samsvar med målene om landbruk i hele 

landet. 
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1 Innledning 

Norsk storfehold er i store endringer, med nye hold-forskrifter for storfe som inntreffer i 

2024, og løsdrift i 2034. Samtidig er det betydelige teknologiske endringer som driver fram 

investeringer i husdyrbygg. Det foreligger flere prognoser og forventninger om 

strukturutviklingen i jordbruket, med hva som skjer om man får store strukturendringer, for 

eksempel i melkeproduksjon (Eldby og Fjellhammer 2014).  

For å belyse dette er det utviklet scenarier for eksempelkommuner i Oppland, som er egnet 

til å illustrere effekter av de økonomiske og demografiske ringvirkningene av 

strukturendringer i jordbruk i fylket. Spesielt skal det sees på forventet endring i struktur i 

storfeholdet, og hva slags ringvirkninger ulike scenarioer har med hensyn til strukturutvikling.  

Vi bruker analyseverktøyet Panda for å analysere ringvirkningene. 

Som eksempelkommuner ble Skjåk, Nord-Aurdal, Nord-Fron og Gjøvik valgt fordi de 

representerer ulike særpreg i fylket. I rapporten ser vi på endringer i eksempel-kommunene og 

effekten på hele fylket fram til 2025. Som ledd i dette ser vi også på hvilke effekter 

strukturendringene vil ha på fordeling av melkekvoter innen Oppland som kvoteregion.  

I forbindelse med rapporten har vi utviklet tre scenarier, hvor vi har tatt for oss ulike grader 

av strukturendringer. I scenario A har vi lagt ned gårdsbruk med færre enn 15 melkekyr. I 

scenario B har vi lagt ned gårdsbruk med færre enn 20 melkekyr, mens i scenario C har vi lagt 

ned gårdsbruk med færre enn 25 melkekyr. Det er kun 31 prosent av melkebrukene som har 

flere enn 25 melkekyr. Det er derfor en stor endring å avvikle bruk med færre enn 25 

melkekyr.  

 Årsaken til at vi har valgt å fokusere på melkekyr er at melkeproduksjon kan sies å være 

bærebjelken i norsk landbruk og det er innført krav om løsdrift som medfører store 

investeringer for mange melkebønder. Ammekuprodusenter med færre enn 15 kyr er fortsatt 

svært vanlig og det er en produksjonsretning som krever mindre investeringer for at driften 

skal være lønnsom. 

Ved analyse av resultatene fra scenarioene så viser det seg å være en flytende overgang, 

som gjør at det er mest relevant å illustrere endringen med scenario C. Scenario C er et aktuelt 

scenario fordi det gir uttrykk for dagens gjennomsnittsbruk i melkeproduksjon, samt at det 

trolig er mindre aktuelt for gårdsbruk under denne størrelsen å investere videre. Vi kommer 

derfor til å fokusere på resultatene fra scenario C i rapporten (se vedlegg).  

I Pandamodellen introduseres scenario C som et «økonomisk sjokk», hvor alle brukene med 

færre enn 25 melkekyr blir borte på ett år. I virkeligheten vil denne endringen ta flere år fordi 

investeringsbehovet og tidspunktet for investeringsbeslutningen varierer fra bruk til bruk, og 

fordi løsdriftskravet er utsatt til 2034. 

Pandamodellen tar ikke for seg melkeproduksjon spesifikt, men gjør en 

gjennomsnittsbetraktning for gårdsbrukene i kommunen og fylket, og ser på 

jordbrukssektoren som helhet. Normalt er melkeproduksjon mer omfattende økonomisk enn 
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andre driftsretninger, som ammeku og sau. Siden gårdsbrukene vi endrer er under 

gjennomsnittet for melkebruk kan man legge til grunn at disse ligner mer på 

gjennomsnittsbruket, enn hva store melkebruk gjør. Som forenkling bruker vi et 1: 1 forhold 

med hensyn til å endre sysselsatte i næringen og effekten på næringen som helhet. 

Pandamodellen viser effekten av strukturendringer på sysselsetting i kommuner og fylke, 

mens en samfunnsøkonomisk analyse av endringene innebærer å analysere konsekvenser for 

et bredt spekter av samfunnsforhold. 

I en samfunnsøkonomisk analyse av strukturendringer i landbruket vil man analysere 

hvilke konsekvenser dette har for miljøgoder og ikke-prissatte fellestjenester endringene. Det 

er endringer i forhold til biologisk mangfold, endringer i kulturlandskapet, endringer i 

inntektsfordeling og i velferdstjenester i kommunen. I dette notatet kommer vi overflatisk 

innom noen av disse temaene. 
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2 Dagens situasjon i Oppland når det gjelder 
jordbruk, og videreforedling 

Oppland har 26 kommuner hvorav noen kommuner har få melkekyr, men melkeproduksjonen 

betyr likevel mye for sysselsettingen i kommunen, både direkte i jordbruket men også for 

annen næringsvirksomhet i kommunen.  

Tabell 2.1 viser oversikt over størrelsen på melkebruk i Oppland fordelt på kommuner 

samt hvordan endringene i melkebrukene vil se ut dersom alle med færre enn 25 melkekyr 

legger ned. 

Tabell 2.1 Kommuneoversikt over antall kyr, antall gårdbrukere med melkekyr, andel av 
melkekyrne som er på gårdsbruk over 25 kyr, og andel produsenter med over 25 
melkekyr (Landbruksdirektoratet 2016, AgriAnalyse 2017). 

  2015 Scenario C 

 Antall kyr Antall gårdsbruk 
med melkekyr 

Andel kyr på 
gårdsbruk over 

25 melkekyr 

Andel produsenter 
over 25 melkekyr 

Lillehammer  815  28 66 % 39 % 
Gjøvik  1 837  69 70 % 48 % 
Dovre  1 156  43 63 % 40 % 
Lesja  1 842  62 73 % 52 % 
Skjåk  948  41 51 % 27 % 

Lom  1 339  70 34 % 20 % 
Vågå  1 544  59 57 % 29 % 

Nord-Fron  1 295  50 63 % 38 % 
Sel  886  32 71 % 47 % 

Sør-Fron  1 104  42 65 % 45 % 
Ringebu  1 551  66 54 % 30 % 

Øyer  1 032  47 46 % 21 % 
Gausdal  2 384  98 61 % 38 % 

Østre Toten  1 254  35 79 % 60 % 
Vestre Toten  1 061  33 69 % 42 % 

Jevnaker  212  8 72 % 50 % 
Lunner  346  12 56 % 25 % 

Gran  784  21 80 % 57 % 
Søndre Land  222  6 73 % 50 % 
Nordre Land  1 040  51 39 % 20 % 

Sør-Aurdal  427  23 46 % 22 % 
Etnedal  450  25 36 % 20 % 

Nord-Aurdal  966  59 13 % 5 % 
Vestre Slidre  1 062  55 33 % 16 % 
Øystre Slidre  978  65 13 % 6 % 

Vang  569  40 10 % 3 % 
Oppland  27 104  1 140 55 % 31 % 
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Det er store forskjeller innad i Oppland med hensyn til andel små besetninger i 

melkeproduksjon. Spesielt for regionen Valdres slår scenario C hardt inn. Valdres er et 

interessant eksempel siden dette er en region hvor jordbruket er viktig for andre næringer, 

som reiseliv, og kan stå som en eksempelregion for landbrukets multifunksjonalitet. 

Melkebruk som har kyr på beite har en dokumentert verdi for bevaring av kulturlandskap 

og for det biologiske mangfoldet. For eksempel er over 35 prosent av alle rødlistearter knyttet 

til beitebruk og bondens innhøsting av gras, korn og andre jordbruksvekster. I denne 

rapporten har vi ikke gått nærmere inn på disse effektene av sturkutrendringer, med unntak av 

at vi har tatt med noen lønnsomhetsbetraktninger knyttet til arealbruk og stordrift i 

melkeproduksjonen.  

 

 

 I Valdreskommunen Nord-Aurdal, er det kun 5 prosent av gårdbrukerne som har flere enn 25 

melkekyr. Tilsvarende situasjon gjelder for Østre-Slidre og Vang i Valdres. For disse tre 

kommunene vil en avvikling av bruk med færre enn 25 melkekyr innebære at det blir få 

melkeprodusenter igjen, og miljøet for melkeproduksjon kan forvitre fullstendig. 

I Oppland produseres det 173 tusen tonn melk, og gjennomsnittlig melkekvote er 153 tonn 

per produsent.  Det er så langt ikke vanlig, med noen unntak, at melkekvoter blir stående 

ubrukte over tid. Det mest vanlige er at disse blir omsatt innenfor kvoteregionen. Det er 

rimelig å anta at melkeproduksjon i Oppland i en viss grad blir opprettholdt selv som små- og 

mellomstore bruk avvikler driften. Muligheten til å ta i bruk melkekvoter fra gårdsbruk som 

går ut av drift kan være avgrenset av mulighetene til å produsere grovfôr lokalt, men dette ser 

vi bort ifra i denne analysen. Vi antar at de gjenværende gårdsbrukene i gjennomsnitt kjøper 

hver sin like andel av melkekvotene som blir ledige som følge av scenario C. Dette gir noe 

sprikende resultater, men det diskuterer vi der det er aktuelt. Målt i volum blir 43 prosent av 

melkekvotene i scenarioet, «ledige», eller 73 tusen tonn melk, som i gjennomsnitt utgjør 

I en rapport fra Bygdeforskning omtales seks hovedfunksjoner i det multifunksjonelle 

landbruket: 

 

1) økonomisk produksjon 

2) matvaresikkerhet gjennom egen produksjon 

3) menneskers helse og trygghet 

4) etisk forsvarlig produksjon og dyrevelferd 

5) rurale områders sosioøkonomiske levedyktighet 

6) miljø: landbrukets kulturlandskap og biologisk mangfold knyttet til landskapstyper, 

vegetasjonssamfunn og enkeltarter som er avhengige av opprettholdt 

landbruksdrift, spesielt slått og beite, og rekreasjonsgoder knyttet til 

kulturlandskapet, og kulturarv 

 

Rønningen et al. (2005) 
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213 000 kilo per gjenværende produsent. Etter endringen vil Oppland potensielt ha 348 

produsenter med gjennomsnittlig melkekvote på 498 tonn. Dette må anses som en dramatisk 

strukturendring, og det kan stilles spørsmål ved hvor effektive så store melkeprodusenter kan 

være i Oppland, da det åpenbart vil medføre mye transport av grovfôr eller økt bruk av 

innkjøpt og importert fôr. 

På mellomlang sikt er dette en sannsynlig utvikling fordi bruksstørrelse har vist seg å være en 

god indikator på om man har planer om å legge om til løsdrift. Mindre melkebruk er i stor 

grad organisert med båsdrift, og planer for omlegging til løsdrift er avgjørende for hvorvidt 

man kommer til å kunne bli med videre, etter 2034, som er siste frist for omlegging til 

løsdrift. 

Spørsmålet blir også om det blir noe faglig miljø for dem som er tilbake, og det vil være 

noen utfordringer knyttet til tilgang på støttefunksjoner som veterinær, avløser, rådgivning, 

mm..  

Tabell 2.2 Kommuneoversikt over gjennomsnittlig kvotestørrelse for melkeproduksjon og 
endringer i disse med scenario C.  

2015  Scenario C 

Gjennomsnittlig 
kvotestørrelse 

Sum melkekvoter  Endring i sum 
melkekvote 

Gjennomsnittlig 
kvotestørrelse 

Gjøvik          158 430          10 773 273 34 %          558 206  
Østre Toten          266 871            9 340 482 28 %          450 054  
Vestre Toten          220 471            7 275 542 12 %          488 892  
Søndre Land          252 425            1 514 547 20 %          499 790  
Nordre Land          131 738            6 718 647 ‐25 %          492 238  
Jevnaker          146 957            1 175 654 48 %          420 007  
Lunner          153 920            1 693 117 ‐5 %          551 810  
Gran          237 189            4 980 974 34 %          482 917  
Lillehammer          194 208            5 437 829 13 %          479 074  
Øyer          139 429            6 553 185 ‐26 %          471 249  
Gausdal          155 159          15 205 568 15 %          505 609  
Nord-Fron          156 246            7 812 296 17 %          487 784  
Sør-Fron          173 441            7 284 510 23 %          474 588  
Ringebu          159 757          10 384 195 ‐3 %          569 606  
Dovre          171 808            7 387 744 12 %          579 959  
Lesja          202 438          12 551 155 27 %          435 677  
Skjåk          141 348            5 795 271 ‐7 %          534 011  
Lom          119 589            8 251 646 ‐29 %          556 954  
Vågå          167 571            9 886 703 ‐5 %          607 341  
Sel          172 651            5 524 830 30 %          506 706  
Sør-Aurdal          119 572            2 750 153 ‐13 %          479 219  
Etnedal          118 636            2 965 890 ‐25 %          443 140  
Nord-Aurdal            97 397            5 746 423 ‐75 %          471 248  
Vestre Slidre          115 752            6 366 386 ‐31 %          491 261  
Øystre Slidre            99 190            6 447 337 ‐72 %          448 133  
Vang            87 347            3 493 898 ‐80 %          692 402  
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Analysen antyder at det vil bli en nedgang i melkeproduksjon i Valdres, mens det vil bli en 

økning på flatbygdene i Oppland, som Gjøvik, Toten, Jevnaker og Sør-Fron, og noe 

forskyvning internt i de andre regionene. Valdres vil i denne situasjonen miste 14,0 tusen tonn 

melkekvote, mens Gjøvik-regionen vokser mest med 5,8 tusen tonn melkekvote. Et flertall av 

kommunene i fylket vil få en nedgang i melkekvote, fordi vi forutsetter at ledige kvoter blir 

solgt innenfor kovetregionen Oppland.Som nevnt forutsetter denne gjennomgangen at den 

samlede melkeproduksjonen opprettholdes, noe som kan bli vanskelig om ikke flere 

gårdsbruk enn det som er angitt i scenario C blir med videre. 

Vi har ikke sett på opphevelsen av fylket som kvoteregion, men i rapporten om økt 

matproduksjon på norske arealer, viser beregningene for arealbruk i Norge at 

totalproduksjonen i Norge vil gå ned, dersom mer av melkeproduksjonen flyttes til det 

sentrale østlandsområdet (Arnoldussen, med flere 2014). Figur 2.1 viser at dersom 

melkeproduksjonen flyttes til flatbygdene vil jordbruksarealet falle med om lag 4 millioner 

dekar, noe som har som konsekvens økt import av fôrkorn og matkorn.  

Figur 2.1  Endring i landbrukspolitikken bort fra dagens struktur. (Arnoldiusen, mfl 2014) 
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3 Pandamodellen 

Som del av metoden i utredningen har vi sett på Pandamodellen som verktøy for å analysere 

sysselsettingseffekt i Oppland av strukturendring i jordbruket i Sjåk, Gjøvik, Nord-Fron og 

Nord-Aurdal, og Oppland generelt. Pandamodellen er utarbeidet av SINTEF, med flere, til 

bruk for kommuner, statlige etater, forskningsinsitutsjoner og Innovasjon Norge, for å 

analysere sysselsettingseffekter av endringer i virksomhetssturkturer i kommuner og fylker. 

Modellen bygger på statistikk utarbeidet blant annet av Statistisk Sentralbyrå. Vi har valgt å 

se på sysselsettingseffekten i fire kommuner i Oppland av stukturendringene i jordbruket som 

følge av økte investeringer i næringen i de respektive kommuner.  

Pandamodellen ser som vi har vært inne på ikke spesielt på melkeproduksjon, og det er 

ikke mulig å skille ut én produksjonsgren, og se på effekten nedstrøms i verdikjeden. Dette 

innebærer at fallene produksjon i en spesifikk produksjonsgren trolig vil mer direke negative 

konsekvenser. I kjøttproduksjon er det for eksempler enklere å se for seg substitusjon mellom 

kjøttslag, og dermed fortsatt verdiskapning og foredling i verdikjeden.   

En av modulene i Pandamodellen er Omstillingsmodulen. Omstillingsmodulen  er 

utarbeidet for å se på eksogene sjokk i sysselsettingen i en eller flere sektorer, og 

ringvirkningene av en slik endring. Referansebanen er basert på en gjennomsnittlig utvikling 

for kommunen i forhold til fødselstall, dødlighet, ut- og innflytting samt pendling til og fra 

kommunen. 

I det følgende har vi avveket fra scenarioet for å illustrere hvordan Panda verktøyet 

presenterer resultater.  
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Figur 3.1 Sysselsettingseffekt i Gjøvik av å legge ned hele melkeproduksjonen i kommunen. 
(AgriAnalyse 2017, Sintef 2017) 

 
  

Vi ser at det er flere mulige utfall, hvor modellen ser på hva som skjer om alle velger å flytte, 

om alle får jobb utenfor kommunen og begynner å pendle, eller om man forblir arbeidsledige i 

i kommuen. Dette er ELLER ufall, og resultatene avhenger i stor grad av faktorer som 

arbeidsmarkedsintergrasjon, eksisterende arbeidslednighet og forventet demografisk 

utvikling. Det reelle utfalle vil bli en mellomløsning hvor noen flytter, noen begynner å 

pendle, og noen forblir arbeidsledige, men dette påvirker ikke sysselsettingen etter endringen. 

Dersom vi ser på tilsvarende situasjon i Sjåk er resultatet relativt likt som for Gjøvik.  
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Figur 3.2 Sysselsettingseffekt i Skjåk av å legge ned hele melkeproduksjonen i kommunen. 
(AgriAnalyse og Pandamodellen 2017) 

 
 

 

Til forskjell fra Gjøvik har Skjåk en annen underliggende forventet demografisk utvikling, og 

hvor man i Gjøvik kan forvente en normalisering av arbeidsmarkedet over noen år, vil Skjåk 

få problemer med å komme tilbake til samme nivå på sysselsettingen i løpet en tiårs periode. 

Når man ser på sysselsettingen så ser de ulike utfallene ganske like ut, og i disse eksemplene 

er det liten virkning over på andre sektorer. Bakgrunnen for at sysselsettingen forventes å 

stige gradvis i Skjåk er at det ligger inne en økning i sysselsetting i offentlig sektor i 

modellen.  

Når man ser på befolkningsutvikling, så skiller derimot de ulike banene seg mer fra 

hverandre. Om man ser på Nord-Fron har det liten effekt på befolkningen i kommunen om de 

som avvikler driften blir arbeidsledige. Om alle derimot må flytte for å få annet arbeid, har det 

derimot varig virkning på befolkningen i kommunen. Her spiller også 

arbeidsmarkedsintegrasjonen inn, da kommuner med høy arbeidsmarkedsintergrasjon vil få 

økt pendling. Normal-banen er Pandamodellens vurdering av hva det er rimelig å forvente, 

når både pendling, flytting og arbeidsledighet er tatt med. I eksemplet i figur 3.3, med Nord-

Fron, ser vi at modellen forventer en viss utflytting, men at de fleste vil velge å bli i 

kommunen som arbeidsledige.  



 

12 Notat 1 - 2017 

Figur 3.3 Forventet befolkningsutvikling i Nord-Fron om man legger ned 56 melkebruk, i 
samsvar med scenario C (AgriAnalyse og Pandamodellen 2017). 

 
 

 

Vi ser av figur 3.3 at det her presenteres en ”Normal”, som angir mellomløsningen, hvor man 

har tatt for seg arbeidsmarkedsintegrasjon, mulighet for annet arbeid og flytting. Vi ser at 

Pandamodellen forventer at de fleste blir boende, enten som arbeidsledige eller pendlere. Som 

fylke har Oppland relativt høy arbeidsmarkedsintergrajon, sammenlignet med andre fylker i 

Norge, som innebærer at mange av beboerne i fylket jobber utenfor fylket, og beboere utenfor 

Oppland jobber i Oppland (figur 3.4).  

Figur 3.4 Arbeidsmarkedsintegrasjon i Oppland mot andre fylker (Pandamodellen 2017). 
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Figur 3.5 Arbeidsledighet i Oppland mot andre fylker (Pandamodellen 2017). 

 

 

Oppland har også relativt lav arbeidsledighet i hele perioden, sammenlignet med andre fylker 

i landet. Dette er trolig nært knyttet til arbeidsmarkedsintegrasjonen og har en sammenheng 

med strukturen på sysselsettingen i fylket. Sammenlignet med andre fylker har også Oppland 

høyt innslag av naturbaserte næringer, hvor for eksempel jordbruket har en viktig rolle. Det 

innebærer at jordbruket er en viktig næring for sysselsettingen i Oppland (Se vedlegg 2).  
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Figur 3.6 Andel sysselsetting i naturbaserte næringer i Oppland mot andre fylker 
(Pandamodellen 2017). 

 

 

 

Pandamodellen inkluderer flere verktøy, og ett av disse er Prognosemodulen. 

Prognosemodulen gir større mulighet til å endre grunnleggende forutsetninger for prognosen, 

og gir et mer detaljert bilde av virkningen av strukturendringer i jordbruket for flere næringer. 
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4 Virkningen av strukturendringer 
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Oppland er et tradisjonelt jordbruksfylke, hvor en betydelig del av befolkningen er sysselsatt i 

og rund jordbruk. 8 prosent av de sysselsatte i Oppland arbeider i naturbaserte næringer. 

Fylket har relativt høy arbeidsmarkedsintegrasjon, 23 prosent, og lav arbeidsledighet (mellom 

1,5 til 1,7 prosent i perioden 2009 til 2015 (Sintef, 2017). Høy arbeidsmarkedsintegrasjon 

innebærer at en betydelig andel av befolkningen pendler ut av fylket, samtidig som mange 

også pendler inn i fylket for å arbeide.   

Tabell 4.1 Befolkning og demografiske date for Oppland (Pandamodellen, 2017) 

2016 2020 2025 
Befolkning 189 414 191 536 194 208 

Fødselsoverskudd -279 -198 -232 
Nettoflytting 740 740 740 

Sysselsatte 86 785 86 785 86 785 
Arbeidsledige 1 574 1 367 1 190 

Når vi ser på ringvirkninger av endringer i storfeholdet i oppland, så er det viktig å huske på 

at det største slakteriet i regionen ligger i Ringsaker, Hedmark, og området leverer i hovedsak 

melk til TINEs meieri i Oslo. Det er noen ysterier av spesialost, og småskalaprodusenter som 

er avhengig av melk fra bøndene i området, men disse har ikke stor betydning for den 

generelle sysselesttingen i kommunen. Det største meieret i Oppland er Q-meieriet i Østre-

Gausdal med sine 254 ansatte. Tine har også et anlegg i Ringebu, med 150 ansatte. Dette 

betyr at den største avtageren av varer fra jordbruket ligger utenfor området vi diskuterer, og 

manglende leveranser ut av fylket vil derfor ikke vises på syssetingsutviklingen i den enkelte 

komune eller i Oppland som fylke. Det blir vanskelig å tilskrive effekter på anleggene til 

TINE og Q spesielt, siden vi ikke kan endre produksjonen av melk i Panda. Men det er verdt å 

nevne at kua er omtalt som ”motoren i økonomien i Gudbrandsdalen”, og om 

melkeproduksonen skulle falle i noen vesentlig grad, så vil det kunn ha store konsekvenser for 

disse anleggene.  

Oppland er et reiselivsfylke når man måler i antall reiselivsbedrifter med overnatting og 

serveringsvirksomhet, men også når vi ser på reiselivets andel av total verdiskaping i 

fylket (Menon 2014).  Reiselivet i Oppland sysselsatte 4 206 personer i 2013. Figur 4.1 
viser at reiselivsnæringen i Norge er i vekst, og at opplevelser er den reiselivsbransjen som 

vokser mest.  
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Figur 4.1 Verdiskapingsutvikling i reiselivsnæringen i Norge fordelt på fem 
hovedbransjer. (Menon 2014) 

Reiselivsnæringen er basert på natur- og kulturbaserte varer og tjenester.Turismen er helt 

avhengig av at bonden ivaretar og holder ved like fellesgodene, som jordbruksareal i drift og 

åpent kulturlandskap. I Norge er dette tjenester som ikke omsettes i et marked, men som 

betales av stat, fylker og kommuner, tjenester som er en bivirkning av en annen 

produksjonsgren.  En sterk sentralisering av jordbruket vil føre til at disse verdiene ikke 

lenger blir ivaretatt.  

I den følgende tabellen har vi benyttet scenario C for å se effekten av strukturendringene 

over tid.   
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Tabell 4.2 Sysselsetting og konsekvenser av endring i sysselsetting i melkeproduksjon, etter 
næringsområde (Pandamodellen 2017, prognoseverktøy).  

 2016 Virknings-
beregning

Konsekvens Konsekvens 
[%]

Sysselsatte      
Jordbruk, jakt og viltstell 3 862 3 090 -772 -20 %
Skogbruk 664 661 -3 0 %
Produksjon av næringsmidler (unntatt 
fiskeforedling) 

1 505 1 487 -18 -1 %

Bygge- og anleggsvirksomhet 7 860 7 849 -11 0 %
Engros- og agenturhandel (utenom 
motorkjøretøy) 

2 208 2 199 -9 0 %

Detaljhandel (utenom motorkjøretøy) 6 882 6 857 -25 0 %
Land- og lufttransport 2 871 2 867 -4 0 %
Faglig, rådgivende og teknisk 
tjenesteyting 

2 521 2 516 -5 0 %

Privat undervisning 804 794 -10 -1 %
Private helse-, pleie- og 
omsorgstjenester 

4 764 4 757 -7 0 %

Kunstnerisk og kulturell virksomhet, 
sport og fornøyelser, og 
medlemsorganisasjoner  

 1 266 1 263 -3 0 %

Kommunal tjenesteyting 21 313 21 308 -5 0 %
Andre næringer 29 380 29 359 -21 0 %
Sysselsatte 85 904 85 007 -897 -1 % 

 

 

 

I beregningen over har vi brukt prognoseverktøyet i Pandamodellen, og lagt ned 772 

melkebruk i Oppland, hvor modellen har beregnet ringvirkningene for andre sektorer. Panda 

anslår at det følger med rundt 115 sysselsatte i andre næringer, spesielt innen detaljhandel, 

produksjon av næringsmidler og bygg- og anleggsvirksomhet. Denne beregningen inkluderer 

en trendframskrivning av andre næringer. Om vi ser på effekten av endringen i 

melkeproduksjon i omstillingsmodulen, anslår modellen at det er snakk om 39 arbeidsplasser 

som følger av endringen i melkeproduksjon isolert sett. Her er det verdt å minne om at vi ikke 

får sett direkte på et fall i melkeproduksjon. Her er et sentralt poeng at redusert antall mindre 

produsenter vil medføre en reduksjon i antall mordyr, selv om melkeproduksjonen skulle bli 

opprettholdt som følge av økt ytelse per ku. Dette vil trolig få konsekvenser for eksempel for 

Nortura sitt anlegg i Ringsaker i Hedmark.  

Pandamodellen skiller mellom hva som skjer på kort og lang sikt. På kort sikt blir de som 

påvirkes av endringen arbeidsledige eller flytter. Men over tid så antar Pandamodellen at 

sysselsettingen øker, og at man faller tilbake mot den opprinnelige trendutviklingen. Det kan 

settes spørsmålstegn ved om dette er sannsynlig, spesielt i de mer rurale områdene hvor 

trenden viser fallende sysselsetting.  

Om alle som legger ned driften må flytte for å få nytt arbeid,  vil det medføre at 1 375 

personer flytter fra fylket, og det vil ta om lag 7 - 8 år før befolkninen er på samme nivå som 

før endringen intraff. Bakgrunnen for at personer som flytter fra fylket er høyere enn 
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reduksjonen i sysselsettingen, er ektefeller og barn, som man antar blir med på flyttelasset. 

Om de som legger ned driften kun blir arbeidsledig lokalt, blir endringen i befolkningen liten. 

Med begge disse eksemplene faller sysselsettingen i fylket med 811 sysselsatte, og 

Omstillingsmodulen i Pandamodellen kommer fram til at det tar 8 – 9 år før sysselsettingen er 

tilbake på samme nivå som før endringen.  

4.1 Skjåk 

Skjåk er en landbruks- og fjellkommune nord i Oppland. Målt i jordbruksareal er Skjåk den 

20. største kommunen i Oppland, men målt i antall driftsenheter i jordbruket per sysselsatt i 

kommunen er Skjåk den 5. største jordbrukskommunen i Oppland. Jordbruket sysselsetter 

13,5 prosent av de sysselsatte som har arbeidssted i kommunen. Dette er en relativt høy andel 

sammenlignet med andre kommuner i fylket. Industrien i kommunen sysselsetter 14,6 prosent 

av de sysselsatte, og består i hovedsak av næringsmiddelindustri og maskinindustri, men det 

er også flere mindre industrigrener. Næringsmiddelindustrien består blant annet av et 

viltslakteri, som trolig blir lite berørt av endringer i jordbruksproduksjon. 

 Kommunen er relativt stor på slaktegris, og har nær 10 prosent av fylkets 

slaktegrisproduksjon. Dette gjør Skjåk til den 5. største kommunen på slaktegris i Oppland.  

Tabell 4.3 Befolkning og sysselsetting i Skjåk (Panda 2017, prognosemodulen) 

2015  2020  2025

Befolkning  2204  2067  1919

Fødselsoverskudd  ‐7  ‐12  ‐15

Nettoflytting  ‐34  ‐16  ‐16

Sysselsatte  1019  1019  1019

Arbeidsledige  18  15  12

 

 

Prognosemodulen i Panda anslår at befolkningen i Skjåk vil falle i årene som kommer, med 

både netto utflytting og fødselsunderskudd. Arbeidsmarkedsintegrasjonen i Skjåk er blant de 

laveste i Oppland. Dette kan blant annet forklares med avstand til nærmeste tettsted, som er 

over én times kjøretur til Otta. Arbeidsledigheten i kommunen er lav.    

 Melkeproduksjon i Skjåk bestod i 2015 av 41 prodsenter med 948 melkekyr. Dette er ned 

fra 67 produsenter med 1147 melkekyr i 2006. I scenario C gjenstår 483 melkekyr og 11 

produsenter, som følge av at 73 prosent av melkebrukene i Skjåk har færre enn 25 melkekyr. 

Som vi er inne på i forbindelse med diskusjonen rundt melkekvoter, er det rimelig at 

produsentene som blir igjen kjøper de ledige melkekvotene, og at fallet i antall kyr ikke blir så 

dramatisk. Om man legger til grunn gjennomsnittlig melkeytelse i 2015 vil det trolig kreve i 
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underkant av 700 melkekyr som følger av Scenarioet for å dekke kvotenivået 1. Som følge av 

dette legger vi inn i Omstillingsmodulen i Panda en reduksjon på 30 sysselsatte i jordbruket i 

Skjåk. Panda anslår at dette vil ha en sysselsettingseffekt på – 3,8 prosent, og at det kun følger 

én annen arbeidsplass. Dette er trolig et sannsynlig utfall for Skjåk, siden lite av produktene 

foredles lokalt.  

De andre ringvirkningene får Skjåk er en noe redusert produksjon i kommunen som følge 

av endringene i antall kyr og produsert mengde melk. Dette vil føre til lavere inntekter til 

kommunen i form av lavere skatteinngang, og mindre overføringer fra staten. . Manglende 

skatteinngang til kommunen vil ha konsekvenser for tjenestetilbudet i kommunen. Om 

endringen medfører at de som legger ned driften flytter fra kommunen anslår Panda at 40 

personer vil flytte fra kommunen. Det vil forsterke en trend med fallende befolkning.  

Figur 4.2 Kartutsnitt over Skjåk kommune (Kilden, Skog og landskap 2017) 

 
Tettsted, jordbruksareal, skog. 

                                                 
1 Avviket mellom melkekyr i scenario C og produsert mengde melk stammer fra forutsetningen om at det er 
rimelig å regne med at fylkets samlede melkeproduksjon blir opprettholdt. Ulikheten kan avklares ved at man 
frafaller denne antakelsen, eller at flere gårdsbruk fortsetter produksjonen. Et sannsynlig utfall kan være en 
mellomløsning, hvor melkeproduksjonen i fylket faller, samtidig som noen flere produsenter tar i bruk det arealet 
som blir ledig.  
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Kartutsnittet viser at jordbruksjorden i kommunen ligger i all hovedsak langs Otta-vassdraget. 

En nedleggelse av gårdsbruk i kommunen vil føre til svært krevende logisitkk for de 

gjenværende bøndene, det vil dermed kunne ha effekt på kulturlandskap og biologisk 

mangfold, samt på utvikling av turisme som næring i kommunen. 

4.2 Nord-Fron 

Nord-Fron er med sine 43 000 dekar den 8. største jordbrukskommunen i Oppland, men målt i 

jorbruksareal per beboer er kommunen den 14. største, og den 15. største målt i 

jordbruksbedrifter per sysselsatt. 8,3 prosent av de sysselsatte i kommunen er sysselsatt i 

jordbruket. Det er få sysselsatte i industrirelatert virksomhet i Nord-Fron, og bygg- og 

anleggsvirksomet og varehandel er viktige næringer. Sammenlignet med resten av Oppland er 

ammekuproduksjon og sauehold viktige næringer i kommunen.  

 

Tabell 4.4 Befolkning og sysselsetting i Nord-Fron (Panda 2017, prognosemodulen) 

2015 2020 2025

Befolkning 5741 5638 5524
Fødselsoverskudd -31 -14 -17

Nettoflytting 19 -7 -7
Sysselsatte 2597 2597 2597

Arbeidsledige 42 36 31

 

Prognosemodulen i Panda anslår at befolkningen i Nord-Fron vil falle i årene som kommer, 

med både netto utflytting og fødselsunderskudd. Arbeidsmarkedsintegrasjonen i Nord-Fron er 

gjennomsnittlig for Oppland, som innebærer at det er en del pendling til og fra kommunen. 

Aktuelle pendleavstander er Otta og Ringebu. Det er litt over en times reisetid til 

Lillehammer. 

Melkeproduksjon i Nord-Fron bestod i 2015 av 50 produsenter med 1295 melkekyr. Dette 

er ned fra 82 produsenter med 1506 melkekyr i 2006. I scenario C gjenstår 816 melkekyr og 

19 produsenter. Som vi er inne på i forbindelse med diskusjonen rundt melkekvoter er det 

rimelig at produsentene som blir igjen kjøper de ledige melkekvotene. I Nord-Fron innebærer 

dette en økning av melkeproduksjonen. Om man legger til grunn gjennomsnittlig melkeytelse 

i 2015 vil det trolig kreve i overkant av 1000 melkekyr for å dekke kvotenivået som følger av 

Scenarioet. Derfor legger vi inn i Omstillingsmodulen i Panda en reduksjon på 31 sysselsatte i 

jordbruket i Nord-Fron. Panda anslår at dette vil ha en sysselsettingseffekt på – 1,2 prosent, 

og at det kun følger én annen arbeidsplass. Dette er trolig et sannsynlig utfall for Nord-Fron, 

siden lite av produktene foredles lokalt. 
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De andre ringvirkningene for Nord-Fron er en noe redusert produksjon i kommunen som 

følge av endringene i antall kyr og produsert mengde melk. Dette vil føre til lavere inntekter 

til kommunen i form av overføringer til jordbruket og markedsinntekter til produsentene. I 

tillegg kan det ha konsekvenser for tjenestetilbudet i kommunen. Om endringen medfører at 

de som legger ned driften flytter fra kommunen anslår Panda at 23 personer vil flytte fra 

kommunen. Det vil forsterke en trend med fallende befolkning, men i mindre grad enn for 

eksempel Skjåk. Dette har trolig bakgrunn i bedre arbeidsmarkedsintegrasjon.   

 

Figur 4.3 Kartutsnitt over Nord-Fron kommune (Kilden, Skog og landskap 2017) 

 

Tettsted, jordbruksareal, skog. 
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4.3 Gjøvik 

 

Målt i jordbruksareal er Gjøvik den 3. største kommunen i Oppland, men målt i 

jordbruksareal per innbyggerer kommunen 3. minste jordbrukskommune i fylket. Dette er 

fordi Gjøvik er en bykommune. Målt i antall driftsenheter i jordbruket per sysselsatt i 

kommunen er Gjøvik den nest siste kommunen, hvor bare Lillehammer har laverre antall 

driftsenheter per sysselsatt. Jordbruket sysselsetter 1,9 prosent av de sysselsatte som har 

arbeidssted i kommunen. Kommunen er relativt stor produksjon av både ammekyr og sau.  

Tabell 4.5 Befolkning og sysselsetting i Gjøvik (Panda 2017, prognosemodulen) 

2015  2020  2025

Befolkning  30137  31322  32513

Fødselsoverskudd  25  18  14

Nettoflytting  50  222  222

Sysselsatte  16444  16444  16444

Arbeidsledige  286  234  204

 

Prognosemodulen i Panda anslår at befolkningen i Gjøvik vil øke i årene som kommer, med 

både inflytting og fødselsoverskudd. Arbeidsmarkedsintegrasjonen i Gjøvik er over 

gjennomsnitt i Oppland. Det er flere steder i omegn det er aktuelt å pendle til. I tillegg er det 

akutelt å pendle med tog til Oslo.     

 Melkeproduksjon i Gjøvik bestod i 2015 av 69 prodsenter med 1 837 melkekyr. Dette er 

ned fra 102 produsenter med 1924 melkekyr i 2006. I scenario C gjenstår 1 286 melkekyr og 

33 produsenter. Som vi er inne på i forbindelse med diskusjonen rundt melkekvoter er det 

rimelig at produsentene som blir igjen kjøper de ledige melkekvotene, og at fallet i antall kyr 

ikke blir så dramatisk. Om man legger til grunn gjennomsnittlig melkeytelse i 2015 vil det 

trolig kreve i overkant av 1 850 melkekyr for å dekke kvotenivået som følger av Scenarioet, 

omtrent det samme nivået på melkekyr som man har i dag. Derfor legger vi inn i 

Omstillingsmodulen i Panda en reduksjon på 33 sysselsatte i jordbruket i Gjøvik. Panda anslår 

at dette vil ha en sysselsettingseffekt på – 0,2 prosent, og at det kun er én annen arbeidsplass 

som blir borte som følge av omstrukturering i jordbruket i kommunen. Dette er trolig et 

sannsynlig utfall for Gjøvik, siden lite av produktene foredles lokalt. Endringene vil trolig 

føre til fall i etterspørsel fra landbruksrelatert detaljhandel.  

Om endringen medfører at de som legger ned driften flytter fra kommunen anslår Panda 

netto utflytting på 23 personer fra kommunen, men dette vil være kompensert allerede ett år 

sendere. En slik endring i jordbruket vil derfor ha liten effekt på bosetting og sysselsetting i 

Gjøvik.  Arbeidsledigheten i kommunen er litt høyere enn i resten av fylket.  
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Figur 4.4 Kartutsnitt over Gjøvik kommune (Kilden, Skog og landskap 2017) 

 
Tettsted, jordbruksareal, skog. 
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4.4 Nord-Aurdal 

 

Nord-Aurdal er en fjellkommune i Valdres. Målt i jordbruksareal er Nord-Aurdal den 13. 

største kommunen i Oppland, men målt i jordbruksareal per innbygger blir kommunen 20. 

største jordbrukskommune i fylket. Målt i antall driftsenheter i jordbruket per sysselsatt i 

kommunen er Nord-Aurdal den 22. største kommunen i Oppland. Jordbruket sysselsetter 7,7 

prosent av de sysselsatte som har arbeidssted i kommunen. Dette er under gjennomsnittet for 

kommuner i fylket, men over gjennomsnitt for totalt antall sysselsatte i fylket sett under ett. 

Næringsmiddelindustri og transport er viktige næringer i kommunen.  

Tabell 4.6 Befolkning og sysselsetting i Nord-Aurdal (Panda 2017, prognosemodulen) 

2015 2020 2025

Befolkning 6458 6509 6566
Fødselsoverskudd 2 -11 -12

Nettoflytting -12 23 23
Sysselsatte 3940 3940 3940

Arbeidsledige 41 38 36

 

 

Prognosemodulen i Panda anslår at befolkningen i Nord-Aurdal på grunn av innflytting vil 

øke i årene som kommer, til tross for fødselsunderskudd. Arbeidsmarkedsintegrasjonen i 

Nord-Aurdal er lav sammenlignet med andre kommuner i Oppland. Det er få steder i omegn 

det er aktuelt å pendle til. Deter for eksempel om lag en time å kjøre til Dokka.     

 Melkeproduksjon i Nord-Aurdal bestod i 2015 av 59 produsenter med 966 melkekyr. Dette 

er ned fra 75 produsenter med 1 070 melkekyr i 2006. I scenario C gjenstår 125 melkekyr og 

3 produsenter. Som vi er inne på i forbindelse med diskusjonen rundt melkekvoter er det 

rimelig at produsentene som blir igjen kjøper de ledige melkekvotene, og at fallet i antall kyr 

ikke blir så dramatisk. Om man legger til grunn gjennomsnittlig melkeytelse i 2015 vil det 

trolig kreve i overkant av 185 melkekyr for å dekke kvotenivået som følger av Scenarioet.  

Vi legger inn i Omstillingsmodulen i Panda en reduksjon på 56 sysselsatte i jordbruket i 

Gjøvik. Panda anslår at dette vil ha en sysselsettingseffekt på – 1,5 prosent, og at det kun blir 

borte to andre arbeidsplasser. Dette er trolig et sannsynlig utfall for Nord-Aurdal, siden lite av 

produktene foredles lokalt.  

Dersom endringen medfører at de som legger ned driften flytter fra kommunen, anslår 

Panda netto utflytting på 42 personer fra kommunen. Men endringen medfører relativt 

dramatiske endringer i melkeproduksjon i kommunen.    
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Figur 4.5 Kartutsnitt over Nord-Aurdal kommune (Kilden, Skog og landskap 2017) 

 
Tettsted, jordbruksareal, skog. 

 

Jordbruksarealet ligger på begge sider av Strondafjorden, slik at stordriftsmuligheter er 

begrenset. I tillegg er mye av melkeproduksjonen bygget på bruk av stølsarealet. Det kan bli 

vanskelig å utnytte fjellbeite, med færre og større bruk fordi støling krever et fellesskap og det 

er ikke tilrettelagt for alle typer melkekyr. Driftsformen i kommunen, med støling, innebærer 

også at produksjonsretningen er spesielt viktig for kulturlandskapet i området.  
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Vedlegg 

Tabell 4.7 Oversikt over resultatene fra scenarioberegningene (Landbruksdirektoratet 
2016*, AgriAnalyse 2017) 

  2015* Scenario A Scenario B Scenario C 
  Sum Antall Sum Antall Sum Antall Sum Antall 

Lillehammer 815 28 770 24 616 15 536 11 
Gjøvik 1837 69 1634 52 1434 40 1282 33 
Dovre 1156 43 1044 33 885 24 727 17 
Lesja 1842 62 1718 51 1564 42 1342 32 
Skjåk 948 41 815 29 611 17 480 11 
Lom 1339 70 1065 45 846 32 450 14 
Vågå 1544 59 1369 43 1113 28 874 17 
Nord-Fron 1295 50 1151 36 1032 29 813 19 
Sel 886 32 829 26 674 17 627 15 
Sør-Fron 1104 42 1038 36 831 24 723 19 
Ringebu 1551 66 1324 45 1046 29 841 20 
Øyer 1032 47 825 28 685 20 471 10 
Gausdal 2384 98 2087 70 1767 51 1464 37 
Østre Toten 1254 35 1232 33 1126 27 996 21 
Vestre Toten 1061 33 1005 28 851 19 737 14 
Jevnaker 212 8 172 5 153 4 153 4 
Lunner 346 12 298 8 263 6 195 3 
Gran 784 21 745 18 713 16 624 12 
Søndre 
Land 

222 6 222 6 206 5 163 3 

Nordre 
Land 

1040 51 812 31 642 21 404 10 

Sør-Aurdal 427 23 323 12 241 7 196 5 
Etnedal 450 25 347 15 229 8 163 5 
Nord-
Aurdal 

966 59 648 31 384 15 121 3 

Vestre 
Slidre 

1062 55 855 37 537 18 348 9 

Øystre 
Slidre 

978 65 609 30 340 14 125 4 

Vang 569 40 307 15 120 4 57 1 
Oppland 27104 1140 23244 787 18909 532 14912 349 

Scenario A er gårdsbruk over 15 melkekyr, scenario B er gårdsbruk over 20 melkekyr, og scenario C er 

gårdsbruk over 25 melkekyr. 
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Tabell 4.8 Oversikt over andel sysselsetting etter næringsgrupper (SSB 2017, AgriAnalyse 
2017) 
 

Jordbru
k 

Bergver
k og 

industri 

El. Vann, 
Bygg 

anlegg og 
varehand

el

Transport 
og 

overnattin
g

Finansierin
g og 

tjenesteyti
ng 

Offentli
g sektor 

Uoppgi
tt

Lillehamme
r 

1,3 % 3,5 % 22,3 % 8,0 % 19,3 % 44,9 % 0,7 %

Gjøvik 2,4 % 7,4 % 26,5 % 5,6 % 17,2 % 40,1 % 0,7 %
Dovre 9,2 % 5,4 % 27,4 % 11,8 % 9,6 % 35,7 % 1,1 %
Lesja 19,3 % 6,1 % 19,7 % 7,9 % 8,3 % 37,1 % 1,7 %
Skjåk 13,5 % 14,6 % 18,1 % 10,0 % 10,7 % 31,3 % 1,8 %
Lom 17,5 % 6,2 % 21,5 % 12,1 % 10,0 % 31,4 % 1,3 %
Vågå 11,2 % 2,9 % 31,1 % 6,8 % 12,2 % 35,0 % 0,7 %
Nord-Fron 8,3 % 2,3 % 34,8 % 8,4 % 10,2 % 34,4 % 1,5 %
Sel 4,2 % 9,7 % 26,0 % 10,1 % 13,1 % 35,6 % 1,2 %
Sør-Fron 15,2 % 2,7 % 23,8 % 7,6 % 10,9 % 38,3 % 1,5 %
Ringebu 10,2 % 18,4 % 25,3 % 9,2 % 8,4 % 27,5 % 1,1 %
Øyer 6,7 % 9,0 % 24,2 % 12,9 % 14,5 % 32,0 % 0,8 %
Gausdal 12,4 % 10,0 % 24,2 % 9,4 % 6,3 % 36,5 % 1,3 %
Østre Toten 7,6 % 10,9 % 16,7 % 11,1 % 12,2 % 40,3 % 1,3 %
Vestre 
Toten 

3,2 % 39,0 % 11,0 % 4,9 % 7,4 % 33,7 % 0,8 %

 Jevnaker 3,6 % 18,2 % 23,4 % 6,7 % 10,4 % 36,0 % 1,6 %
Lunner 3,6 % 2,4 % 28,0 % 5,9 % 9,2 % 48,8 % 2,0 %
Gran 3,9 % 4,9 % 25,0 % 11,3 % 11,6 % 42,2 % 1,1 %
Søndre 
Land 

6,3 % 7,2 % 14,2 % 4,3 % 6,9 % 59,5 % 1,6 %

Nordre 
Land 

7,7 % 11,3 % 25,9 % 8,6 % 9,8 % 35,5 % 1,2 %

Sør-Aurdal 9,8 % 10,6 % 27,3 % 4,6 % 7,9 % 38,0 % 2,0 %
Etnedal 14,1 % 2,9 % 17,4 % 11,0 % 10,3 % 42,3 % 2,0 %
Nord-
Aurdal 

5,9 % 3,0 % 30,7 % 10,6 % 17,1 % 31,7 % 1,0 %

Vestre 
Slidre 

14,0 % 6,4 % 25,8 % 2,3 % 9,4 % 38,9 % 3,2 %

Øystre 
Slidre 

7,1 % 4,7 % 24,7 % 12,0 % 14,5 % 35,4 % 1,6 %

Vang 13,7 % 3,6 % 24,9 % 5,9 % 12,4 % 37,4 % 2,1 %

Oppland 5,3 % 9,2 % 23,6 % 8,0 % 13,6 % 39,2 % 1,1 %
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