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Forord 

Utviklingen i Troms-jordbruket har vært særlig krevende i årene etter årtusenskiftet. Ikke 

minst har store arealer med grasmark gått ut av drift, og fylket produserer nå langt mindre enn 

det som er potensialet. Det er særlig problematisk i forhold til den fallende norske 

storfeproduksjonen og manglende utnytting av de gode grovfôrressursene som finnes i fylket.  

I denne rapporten vil utviklingen i Troms bli beskrevet og sammenlignet med resten av 

landet. De trekkene vi finner i Troms, finner vi igjen i andre fylker som er dominert av 

grovfôrproduksjon. Troms ser likevel ut til å ligge i forkant av utviklingen, med en sterkere 

reduksjon i antall dyr og produksjon enn de andre fylkene.  

Mange faktorer drar i retning av at større drift er veien som jordbruket beveger seg i 

retning av. Troms har tradisjonelt vært et fylke med stort innslag av småbruk. Spørsmål som 

reiser seg er om topografi og ressursgrunnlaget i Troms ligger til rette for at brukene kan øke 

størrelsen vesentlig mer enn i dag, eller om grensen for størrelsen på brukene allerede er nådd. 

Vi takker Troms Bondelag og Innovasjon Norge i Troms for et interessant oppdrag. Vi 

håper rapporten kan bidra til en økt forståelse for hva som er drivkreftene i utviklingen, og at 

den kan reise nye spørsmål som kan gi enda bedre svar på utfordringene jordbruket står over 

for i Troms.  

Oslo, april.  

Chr. Anton Smedshaug  

Daglig leder 
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Utviklingen i jordbruket i Troms 1 

Sammendrag 

Eldby, Hanne. 2016. Utviklingen i landbruket i Troms. Rapport 4–2016 AgriAnalyse: Oslo.  

 

Etter mange tiår med bruksnedleggelser, samtidig som gjenværende bruk har klart å 

opprettholde driften av jordbruksarealene, er det siste tiåret preget av at jordbruksarealer har 

gått ut av drift. Spesielt har dette gått ut over mange fylker langs kysten, der 

grovfôrproduksjonene har stått sterkt.  

Troms er det fylket som denne utviklingen har gått lengst. Antallet bruk har gått tilbake 

med 28 prosent, og jordbruksarealene har gått tilbake med ni prosent i løpet av tiårsperioden 

2006–2015.  

Produksjonen har også blitt rammet. Melkeproduksjonen har sunket med 11 prosent i 

fylket, mens landet som helhet har opprettholdt produksjonsvolumet. Kvoteoppfyllingsgraden 

i Troms er lavest i landet, og fylket er også blant de som er mest på etterskudd når det gjelder 

overgangen til løsdrift. For sau er utviklingen ikke like negativ hvis man sammenligner med 

andre fylker. Her har produksjonen gått tilbake med tre prosent i Troms, mens tilbakegangen 

på landsbasis er på fem prosent. 

En sammenligning mellom melkeprodusentene i de tre nordligste fylkene, basert på tall fra 

driftsgranskningene, viser at melkeprodusentene i Troms utnytter melkekvotene sine dårlig, 

og at lav produksjon svekker lønnsomheten til bruksenhetene. Troms-produsentene har mer 

grovfôrareal enn produsentene i Nordland og Finnmark, og de produserer færre fôrenheter per 

dekar enn sine naboer. Samtidig er ikke ekstensiv drift i seg selv ulønnsomt. Antall kroner 

som brukes i produksjonen er lavere per enhet i Troms enn i nabofylkene. Men de faste 

kostnadene blir høyere per liter melk som produseres i Troms. 

Like viktig er tapet av inntekt. Jordbruksoppgjørene de siste årene har gitt forholdsvis mye 

inntektsøkning via målprisen, og flere av tilskuddene gis per liter melk, og favoriserer dermed 

de som produserer mye. Det gis også tilskudd som favoriserer små produsenter framfor større. 

Troms-bonden får mest tilskudd per årsku og mest per liter melk de produserer, nettopp fordi 

volumet er lavest. Men når produsentene i Finnmark og Nordland selger vesentlig mer melk, 

så henter de likevel samlet sett mer inntekter både gjennom pris og tilskudd enn Troms-

bonden oppnår.  

Eiendomsstrukturen i Troms er preget av den historiske utviklingen. Tradisjonelt er det 

kombinasjonsbruket med pengeinntekter fra fiske og selvforsyningsjordbruk. Det har vært 

mange små enheter, og når man i andre deler av landet har gitt hele gården videre til eldste 

sønn, har oppsplitting vært vanligere i Troms.  

I tillegg er fylket preget av øyer, fjorder og små og spredte teiger. Troms-bonden driver i 

dag seks eiendommer i gjennomsnitt, og 4,2 av landbrukseiendommene i Troms er i dag ikke 

i drift. Gårdbrukerne i Troms har i gjennomsnitt 1,2 kilometer i luftlinje til de eiendommene 

han eller hun driver, mot 670 meter i gjennomsnitt for alle gårdbrukerne i Norge. Tilsvarende 
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er gjennomsnittlig avstand til eiendommer som er ute av drift, 6,2 kilometer i Troms, mens 

eiendommene som er ute av drift i hele landet har en gjennomsnittlig luftavstand på 1,2 

kilometer fra nærmeste aktive driftssenter.  

Det er en klar sammenheng mellom størrelsen på jordbruksarealene på eiendommene og 

hvor langt gårdbrukeren er villig til å kjøre for drive jorda. Eiendommer med jordbruksarealer 

på mer enn 80 dekar ser ut til å bli drevet i Troms, uavhengig av avstand, mens eiendommer 

på 20 dekar eller mindre, er langt mer utsatt for ikke å være i drift.  

Den ekstensive driften av grovfôrarealene ser ut til å være et gode for Troms. 

Gårdbrukerne bruker mindre innsatsfaktorer på arealene, men jorda holdes i hevd. Men dette 

er også et tegn på at man kunne økt produksjonen i Troms.  

I siste kapittel pekes det på en del forhold som sannsynligvis er de viktigste for at 

landbruket i Troms ligger i front av en negativ utvikling. Dette er den sterke oppsplittingen av 

eiendommer, lange avstander og tilgang til alternative sysselsettingsmuligheter. Men det er 

også en manglende satsning på fortsatt landbruk. Produsentene i Troms ser ut til å ha et 

etterslep på investeringer, noe som kan forklare den lave kvoteoppfyllingsgraden på melk. 

Leiejordsproblematikken og manglende kontraktsinngåelser ser ut til å bidra til å 

vanskeliggjøre investeringer, da både Innovasjon Norge og private banker krever minst 80 

prosent med avtaler.   
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1  Innledning 

 

Et viktig mål for landbrukspolitikken er å opprettholde et aktivt landbruk over hele landet. Til 

dels er dette et ressursspørsmål. Verdens befolkning øker, og en større andel av verdens 

befolkning har også råd til å spise mer variert. Samtidig fører klimaforandringene til økt press 

på jord- og vannressurser i utsatte områder i verden. I dette perspektivet er det viktig at alle 

land tar vare på de mulighetene de har til å produsere mat. I Regjeringens melding til 

Stortinget nr. 9 (2011–2012) er det også satt en målsetting om at produksjonen i Norge skal 

øke, slik at selvforsyningsgraden opprettholdes også når befolkningen i Norge øker 

(Landbruks- og matdepartementet 2011–2012). Samtidig har produksjonen av mat også andre 

sider ved seg som det er viktig å opprettholde. Jordbruket bidrar til bosetting og sysselsetting i 

distriktene, og matproduksjon bidrar til å opprettholde en lokal identitet og ivareta 

kulturlandskapet rundt om i landet.   

Til tross for at det er stor grad av politisk enighet i Norge om de politiske målsettingene 

om et aktivt jordbruk i hele landet, så har resultatene av politikken som har vært ført virket i 

en annen retning. I Eldby og Fjellhammer (2014) går det fram at jordbruksarealer har gått ut 

av drift de siste årene. Det er ikke noe nytt at det blir færre driftsenheter, men fram til de siste 

ti årene har jordarealene blitt ivaretatt gjennom at de gjenværende brukene har tatt over drifta 

av jorda til de som har gått ut av jordbruket. De siste ti årene har vi imidlertid sett at jord går 

ut av drift. Dette har vært en utvikling som vises tydeligere i de delene av landet som først og 

fremst driver grovfôrproduksjoner. Men samtidig har det også skjedd en bekymringsfull 

utvikling på flatbygdene. Der har arealer som tidligere ble brukt til kornproduksjon blitt 

erstattet av beite og grovfôr.  

 

1.1 Bakgrunn for rapporten 

Som vi skal se senere i denne rapporten er landbruket i Troms spesielt utsatt. Puschmann og 

Stokstad (2010) beskriver hvordan nedleggingstakten i Nord-Norge har vært langt større enn i 

resten av landet. For hele Nord-Norge var antallet bruk i 2006 bare 17 prosent av antallet bruk 

i 1969. Forfatterne viser til hvordan små bruk legges ned i langt større takt enn større bruk. De 

kommunene som har hatt mange små bruk, har derfor hatt en større nedleggingstakt enn de 

som har hatt større bruk. I Troms har mange av brukene vært små.  

I Nord-Norge har en høy andel av gårdsbrukene tradisjonelt vært et inntektssupplement, og 

ikke nødvendigvis hovedinntektsveien til jordbruksfamiliene. Fram til omtrent 1950 hadde en 

høy andel av husholdninger i kystkommunene husdyr, og de aller fleste hadde også inntekter 

fra andre kilder, som fiske eller frakt. Tradisjonelt tok kvinnene seg av husdyra i 
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vinterhalvåret, mens mennene bidro i sommerhalvåret med onner og innhøsting. Denne 

arbeidsdelingen og kombinasjonsjordbruket medførte at eiendommer ble delt opp i mye større 

grad enn i mange andre deler av landet. Kombinasjonsjordbruket og fiskerbondekulturen stod 

spesielt sterkt på 1800-tallet og avtok langsomt fram til omtrent 1950. I denne rapporten skal 

vi se på utviklingen de siste ti årene. Men de spesielle eiendomsforholdene som har sitt 

utspring i fiskerbondekulturen, utgjør sannsynligvis en av årsakene til at det er vanskelig å slå 

de små eiendommene sammen til rasjonelle enheter. Dels fordi eieren, enten vedkommende 

bor i bygda eller har flyttet, ikke ønsker å selge eiendommen, og dels fordi mange sitter i 

uskifta bo, og det rett og slett ikke er avklart hvem som sitter med eiendomsretten.  

Samtidig kan vi heller ikke se bort fra, at selv om eiendomsforholdene hadde vært 

optimale, så ville uansett de naturgitte rammebetingelsene utgjøre en begrensende faktor i 

forhold til hvor rasjonelle jordbruksenheter som kan dannes. Langs kysten og i fjordarmene 

ligger jordbruksarealene ved havet, mens skog strekker seg opp langs fjellene, og et par 

hundre meter lenger opp er det snaufjell. I elvedalene er størrelsen på skiftene gjerne noe 

større, og det samme gjelder i skogsbygdene. Det vil være en grense for hvor store arealer den 

enkelte gårdbruker kan drive. Arealene skal gjødsles og kalkes og grovfôret skal kjøres i hus. 

Det vil være en grense for hvor mye kjøring det lønner seg å utføre i forhold til hva prisen på 

fôret blir.  

1.2 Problemstillinger 

Hvordan skiller strukturutviklingen seg i Troms fra resten av landet, og hvordan kan man 

forklare eventuelle forskjeller? Er sonetilskuddene i jordbruksavtalen tilstrekkelig til å 

kompensere for de høye grovfôrkostandene i Troms? Er Troms i en spesielt krevende 

situasjon der topografien gjør at de møter stordriftsulemper før andre fylker? Er det slik at 

Troms ligger i forkant av en trend der fylke etter fylke vil se fallende areal? 

1.3 Metode 

Strukturutviklingen  

I denne rapporten har vi brukt statistikk fra Landbruksdirektoratet over søknad om 

produksjonstilskudd for årene 2006 og 2015. På bakgrunn av denne beskriver vi utviklingen i 

antall driftsenheter, arealbruk og husdyrtall, både for hele landet og ned på kommunenivå i 

Troms. Statistikken omfatter samtlige produsenter, og skal gi et komplett bilde av utviklingen. 

Når vi går ned på kommunenivå, kan det likevel være at enkelttilfeller ikke har kommet med i 

statistikken på grunn av for sent innleverte søknader fra kommunenes side. For både 2006 og 

2015 er det benyttet datafiler som har vært gjennom siste revisjon, og endringer som skjer 

etter siste revisjon vil aldri komme med i statistikken. Alle figurer, tabeller og tall er 

bearbeidet av forfatteren av denne rapporten. 
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Grovfôrkostnadene 

Spørsmålet om sonetilskuddene er tilstrekkelige til å kompensere for høye grovfôrkostnader i 

Troms viste seg å være umulig å angripe innenfor rammen til dette prosjektet. Det finnes ikke 

tilstrekkelige data til å kunne gjøre analyser på det nivået. Det er i stedet benyttet tall fra Nilfs 

driftsgranskninger til å belyse forskjeller mellom melkeprodusenter i Nordland, Troms og 

Finnmark. Forskjellene som framkommer er brukt til å gjøre noen drøftinger rundt hva som 

kan være årsakene. I driftsgranskningene er det til sammen 62 melkebruk, hvor 38 er i 

Nordland, 15 i Troms og 9 i Finnmark. Dette er for små tall til å sikre representativiteten. Det 

kan her være at forskjellene ikke er så store som det kan se ut til under gjennomgangen av de 

tre fylkene, men vi fant at det likevel var en interessant øvelse å gjennomføre. Det er foretatt 

en grundigere vurdering av grunnlaget for å sammenligne brukene i de tre fylkene i kapittel 

fire.  

Fylkesgrensene og sonegrensene imidlertid er ikke de samme, og vi vet ikke hvilke soner 

brukene ligger i.  

Topografien 

Noe av bakgrunnen for denne rapporten er at jordbruksarealer har gått ut av drift. Det ble her 

valgt å se nærmere på hva som kjennetegner jordbruksarealene som fortsatt er i drift i 2015 og 

hva som kjennetegner de arealene som har gått ut av drift.  

For å gjennomføre dette fikk vi oversendt data fra Landbruksdirektoratet over samtlige 

landbrukseiendommer med jordbruksarealer på. En landbrukseiendom er i 

Landbruksregisteret definert som en eiendomsenhet som benyttes eller kan benyttes til jord- 

eller skogbruk. Oversikten over landbrukseiendommer ble igjen koblet til Landbruksregisteret 

(LGIS) for å få oversikt over koordinatene til hver enkelt eiendom.  

Nibio tilrettela filene for vårt formål og gjennomførte kjøringer som ga oss oversikt over 

samtlige eiendommer, avstand til nærmeste driftssenter, jordbruksarealets størrelse og om 

arealet var i drift eller ikke. Vi ønsket i utgangspunktet å ha avstand etter vei, men dette ville 

blitt et større arbeid, og feilkildene ville uansett vært mange. Vi mente derfor det ville gi et 

godt nok bilde av situasjonen med å bruke luftlinje, med de feilkilder som følger av det. En 

stor takk til Eva Solbjørg Flo Heggem ved Geomatikk (divisjon kart og statistikk) ved Nibio, 

for hjelp til å framskaffe dataene i en form som vi kunne jobbe videre med.  

1.4 Rapporten 

I kapittel 2 ser vi på utviklingen i jordbruket nasjonalt og peker på en del forskjeller mellom 

fylkene. Kapittel 3 beskriver utviklingen som har vært i Troms, både med hensyn til 

jordbruket og produksjonen av jordbruksvarer. Her beskrives også utviklingen i kommunene i 

fylket. I kapittel 4 sammenlignes melkeprodusentene i de tre nordligste fylkene, og det ses 

nærmere på kostnadene i produksjonen, både variable og faste kostnader og 

inntektssammensettingen og inntektsutviklingen til produsentene. Hva som kjennetegner 
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eiendommer som er i drift, sett opp mot de eiendommene som er tatt ut av drift, beskrives i 

kapittel 5. Her beskriver vi både forskjellene mellom fylkene i Norge, og går nærmere inn på 

Troms for å finne ut hva som skal til for at en eiendom er interessant for videre drift og hva 

som kjennetegner eiendommene som er gått ut av drift. I kapittel fem foretar vi en drøfting av 

hva som kan være grunnene til at Troms befinner seg i forkant av utviklingen i nedadgående 

retning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Norges Bondelag. 
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2  Hovedtrekk i landbruket i Norge 

I dette kapittelet skisseres hovedtrekkene i utviklingen i antall bruk og jordbruksareal i drift i 

Norge, samt hovedtrekk i arealbruken.  

2.1 Bruksutviklingen 2006–2015  

Antallet gårdsbruk har falt år for år i Norge. Denne utviklingen har skjedd i samtlige fylker, 

men nedgangen har vært sterkere i noen deler av landet enn andre. For landet som helhet gikk 

antallet bruk tilbake fra 49 390 bruk i 2006 til 41 209 bruk i 20151. Dette utgjør en nedgang 

på 17 prosent for tiårsperioden. I Troms var det i 2006 1290 gårdsbruk, mens antallet var falt 

til 924 i 2015. Dette er en nedgang på hele 28 prosent. Nedgangen i Troms er dermed høyere 

enn i noe annet fylke i Norge.   

 

Figur 2.1 Utviklingen i antall bruk etter fylke og prosentvis endring, 2006–2015  

 
Kilde: Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd, 2006 og 2015. 

                                                 
1 Med gårdsbruk menes her bruk som har søkt om tilskudd til driften. 
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2.2 Arealutviklingen 

Fram til et stykke ut på 2000-tallet påvirket ikke nedgangen i antall bruk omfanget av 

jordbruksarealene som var i drift i særlig grad, fordi de gjenværende brukene overtok driften 

av arealene som ble ledige. I 2004 ble det registrert 10 266 228 dekar, og året etter, i 2005, ble 

det for første gang på flere tiår registrert en nedgang i jordbruksareal i drift på nasjonalt plan2. 

Utviklingen i jordbruksareal i drift har også vært negativ i Troms de siste ti årene. For landet 

som helhet har jordbruksarealet gått tilbake med fire prosent i perioden 2006–2015, og Troms 

er det fylket som har nest størst avgang, med en nedgang på ni prosent.  

De fylkene som har hatt en nedgang på mer enn fire prosent, er Oppland og Vest-Agder, 

kystfylkene Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og de tre nordligste fylkene. Det 

er med andre ord fylker som har et stort innslag av grovfôrproduksjoner, og som samtidig har 

en høy andel av småbruk.  

 

 

Figur 2.2 Utviklingen i jordbruksareal etter fylke og prosentvis endring, 2006–2015 

 
Kilde: Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd, 2006 og 2015. 

 

 

                                                 
2 http://ssb.no/a/kortnavn/jordbruksareal/tab-2012-11-26-01.html. 
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2.3 Fordelingen av grovfôr og andre planteproduksjoner 

Til tross for at nedgangen i jordbruksareal totalt har gått mest tilbake prosentvis i de 

tradisjonelle grovfôrbaserte fylkene, så er det totale tapet av kornareal i tiårsperioden atskillig 

større enn tapet av grovfôrarealer. Til sammen er det nær 317 000 færre dekar med korn i 

2015 enn det var i 2006, mens grovfôrarealene har gått tilbake med 44 500 dekar.  

Forklaringen finner vi i fordelingen av de to hovedgruppene av bruksområder mellom 

fylkene. Fylkene som hadde store kornarealer har hatt en reduksjon i kornproduksjonen, og 

deler av de arealene som tidligere ble benyttet til korn er nå lagt om til beite og grovfôr. I de 

fylkene der grovfôrproduksjonene har vært nær enerådende, fra Hordaland og oppover, med 

unntak av Trøndelags-fylkene, er grovfôrareal gått ut av drift, mens man ikke har hatt den 

samme utvekslingen mot korn eller andre planteproduksjoner. Hordaland er delvis et unntak 

her, da dette fylket ser ut til å ha hatt en overgang til frukt og bær, som har kompensert for 

nær halvparten av tilbakegangen i grovfôr. Et annet unntak er Rogaland, som har økt både 

grovfôr og andre planteproduksjoner med om lag 10 000 dekar hver. Troms har mistet drøyt 

20 000 dekar grovfôrarealer, og har en bagatellmessig økning i andre planteproduksjoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring i metode for beregning av jordbruksareal 

 
Nedgangen i jordbruksareal henger til en viss grad sammen med at kontrollgrunnlaget for å 

tildele arealtilskudd i landbruket er endret. Det er laget digitale kart på grunnlag av nye 

flyfoto, og dette ga en reduksjon i forhold til de gamle kartene. De nye kartene ble gradvis tatt 

i bruk fra 2006, og fra 2013 skulle alle kommuner ha tatt de nye kartene i bruk. Endringen i 

måten å registrere jordbruksarealene kan likevel på langt nær forklare hele nedgangen i 

jordbruksareal. Siden det ikke finnes noen god måte å korrigere tallene på, har vi derfor valgt 

å presentere arealtallene slik de framgår av statistikk for søknad om produksjonstilskudd.  
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Figur 2.3 Endring i areal til grovfôr og andre planteproduksjoner etter fylke (dekar) 
2006–2015 

 
Kilde: Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd, 2006 og 2015. 

 

 

Det kan se ut som om landbruksproduksjonen i Norge går i to retninger. På den ene siden blir 

mange bruk større og drives rasjonelt og effektivt. På den andre siden skjer det samtidig en 

ekstensivering av produksjonen. I kornområdene gir dette seg utslag i at mindre gunstig 

jordbruksareal legges om fra korn til gras. Grasproduksjonen kan enten brukes til 

fritidssysler/tjenesteyting, for eksempel i forbindelse med hold av hest, eller det kan være at 

gårdbrukerne har husdyrproduksjoner som sau, ammekyr eller melk.  

I de fylkene der grovfôrproduksjonene er desidert viktigst, ser det ut som om interessen for 

å ta over jord når bruk legges ned er begrenset. Jorda går ut av produksjon, og kratt og skog 

gror fort til.  

Utviklingen er dermed et tilbakeslag for kanaliseringspolitikken, som er avgjørende for å 

sikre at det drives landbruk over hele landet. Virkemidlene i kanaliseringspolitikken har vært 

rettet inn mot å gjøre det lønnsomt å dyrke korn i de delene av landet der det er mulig, mens 

grovfôrproduksjonene skulle overlates til de delene der de naturgitte forholdene ikke ligger til 

rette for kornproduksjon. På den måten kan jordbruksarealer over hele landet benyttes til 

matproduksjon. Kanaliseringspolitikken ble innført på 1950-tallet, i en tid det var knapphet på 

utenlandsk valuta. Jordbruket skulle bidra slik at knappe valutainntekter kunne benyttes til 

import av varer vi ikke selv produserte, og da var det å øke egen produksjon av korn en måte 

å frigjøre valuta.  

I det neste kapittelet vil vi se nærmere på Troms, som er det fylket som ser ut til å være 

aller mest utsatt når det gjelder nedlegging av bruk og gjengroing.  
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3  Troms 

3.1 Areal- og bruksutviklingen i kommunene i Troms 

Troms har til sammen 24 kommuner, og det er fortsatt aktive gårdsbruk i 23 av disse. 

Nedgangen i gårdsbruk i tiårsperioden 2006–2015 har vært på 28 prosent i Troms, mot et 

gjennomsnitt på 17 prosent for hele landet. Balsfjord er den største landbrukskommunen i 

Troms, med 159 bruk i 2015, mens Skjervøy og Torsken er de minste, med tre bruk hver. Den 

eneste kommunen uten landbruk er Berg. Figur 3.1 viser utviklingen i brukstall etter 

kommune. Prosentvis har utviklingen vært mest negativ i Kvænangen, der antallet har gått 

tilbake fra 18 bruk i 2006 til åtte i 2015, noe som utgjør en reduksjon på 56 prosent. Noen 

kommuner peker seg ut med en reduksjon som er lavere enn landsgjennomsnittet. Torsken har 

beholdt sine tre gjenværende bruk i hele tiårsperioden, og Ibestad og Bardu har hatt nedgang 

på henholdsvis 11 og 14 prosent.  

 

Figur 3.1 Utviklingen i antall bruk etter kommune og prosentvis endring, 2006–2015 

 
Kilde: Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd, 2006 og 2015. 

 

Nedgangen i jordbruksareal har vært på ni prosent i Troms fylke, noe som er høyere enn i alle 

andre fylker med unntak av Møre og Romsdal. Gjennomsnittet for landet som helhet i samme 

perioden er en avgang på fire prosent av jordbruksarealet.  

Totalt sett er avgangen av jordbruksareal i Troms på 22 610 dekar.  Den største avgangen 

har Balsfjord hatt, med 6315 dekar, Videre følger Lenvik, med nær 2956 dekar, Tromsø med 
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2155 dekar og Skånland med 1808 dekar. Også Salangen, Storfjord, Tranøy, Kåfjord, 

Kvænangen, Nordreisa og Dyrøy har alle mistet mer enn 1000 dekar i perioden. I prosent av 

jordbruksareal er det Kvænangen, Tranøy og Kåfjord som har tapt størst andel, med 

henholdsvis 38, 33 og 24 prosent. Av de 11 kommunene som har mistet mer enn 1000 dekar, 

så har alle bortsett fra to fått antallet bruksenheter redusert med mer enn gjennomsnittet for 

hele fylket.  

Noen av kommunene har økt jordbruksarealet i perioden. Spesielt utmerker Målselv seg, 

som har økt med 1092 dekar, eller fire prosent. Også Skjervøy, Karlsøy, Lyngen og Sørreisa 

har økt arealet, med henholdsvis 223, 203, 180 og 137 dekar.  Kommunene som har økt 

jordbruksarealet skiller seg likevel ikke ut fra gjennomsnittet av bruk i Troms i hvor store 

andeler bruksnedleggelser det har vært.  

 

Figur 3.2 Utviklingen i jordbruksareal etter kommune og prosentvis endring, 2006–2015 

 
Kilde: Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd, 2006 og 2015. 

 

Jordbruket i Troms er basert på husdyrhold og spesielt på drøvtyggere. Fulldyrka jord til slått 

og beite utgjør 198 935 dekar, eller 83 prosent av jordbruksarealet i Troms. Når 

jordbruksarealene samlet har gått tilbake med ni prosent, står fulldyrka jord til eng og beite 

for sju prosent. Til sammen er dette 14 454 dekar til sammen i fylket. Balsfjord har alene, 

med sin reduksjon på 5232 dekar, mistet drøyt en tredjedel av dette arealet. I Lenvik har 2104 

dekar gått ut, i Salangen 1755, og også i kommunene Kvænangen, Tromsø, Tranøy, Dyrøy og 

Storfjord er mer enn 1000 dekar gått tapt. I prosent er det Kvænangen som har mistet mest, 

der 40 prosent av jordbruksarealet har gått ut av produksjon. Sju av kommunene; Målselv, 

Lyngen, Bardu, Sørreisa, Ibestad Skjervøy og Kvæfjord, har økt arealet av fulldyrka jord til 

eng og beite.  
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Figur 3.3 Utviklingen i fulldyrka jord til eng og beite etter kommune og prosentvis 
endring, 2006–2015 

 
Kilde: Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd, 2006 og 2015. 

 

 

Øvrig grovforareal består av overflatedyrka jord til slått og beite, innmarksbeite og andre 

grovfôrvekster. Til sammen utgjør øvrig grovfôrareal 36 513 dekar, eller 15 prosent av 

jordbruksarealet i Troms. Til sammen har disse arealene gått tilbake med 6 466 dekar i 

perioden. Av den totale tilbakegangen på ni prosent, står disse arealene for 1,7 prosent.  
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Figur 3.4 Utviklingen i øvrig grovfôrareal etter kommune og prosentvis endring, 2006–
2015 

 
Kilde: Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd, 2006 og 2015. 

 

Arealet som brukes til potetproduksjon er redusert med drøyt 1000 dekar, 36 prosent, fra 3884 

til 2860 dekar. Målselv er den eneste av kommunene som har potetproduksjon av størrelse, de 

øvrige kommunene har mindre arealer. Lenvik, Salangen og Bardu er de eneste kommunene 

som har et større potetareal i dag enn i 2006.  Grønnsaker på friland er i 2015 

ikkeeksisterende i Troms, og det var heller ikke mye av dette i 2006.  
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Figur 3.5 Utviklingen i areal brukt til potet etter kommune (daa) og prosentvis endring, 
2006–2015 

 
Kilde: Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd, 2006 og 2015. 

 

3.2 Husdyrhold 

Melkeproduksjonen er den viktigste produksjonsretningen i Troms. I følge Nilf står kumelk 

for 48 prosent av verdiskapingen fra landbruket i Troms og 41 prosent av sysselsettingen i 

landbruket (Stornes 2014). Antall melkekyr er redusert fra 5631 til 4578 dyr i tiårsperioden i 

Troms. Dette er en reduksjon på 19 prosent. Reduksjonen i samme periode for hele landet er 

på 13 prosent. Mesteparten av nedgangen i antallet skyldes økt ytelse per ku i perioden. 

Melkeproduksjonen for landet som helhet har derfor vært stabil til tross for nedgangen i antall 

dyr, men i Troms har produksjonen gått tilbake med 12 prosent. Troms hadde i 2013/14 den 

laveste kvoteoppfyllingsgraden i landet, med 77,1 prosent, mot et gjennomsnitt for landet på 

88,9 prosent (Eldby og Fjellhammer 2014). 

Størst har den faktiske nedgangen vært i Balsfjord, der det er 365 færre melkekyr i 2015 

enn i 2006. Dette utgjør en nedgang på 26 prosent. I andel er det Storfjord som har hatt den 

største nedgangen, med 76 prosent (fra 25 til 6 melkekyr). Fire kommuner; Harstad, 

Kvæfjord, Gratangen og Dyrøy, har hatt en økning i antallet melkekyr, men økningen er 

moderat, både med hensyn til antall dyr og andel.  

I hele landet økte antallet ammekyr fra 58 940 til 78 501 dyr i perioden 2006 til 2015. 

Dette utgjør en økning på 33 prosent. I Troms var antallet 857 dyr i 2006 og 943 i 2015. 

Økningen utgjør 10 prosent, altså langt mindre enn gjennomsnittet for landet. 

Ammekuproduksjonen har bedre lønnsomhet dersom vekstsesongen er lang, slik at man 
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med henholdsvis 23 og 26 prosent, enn den er i Troms. Nå skal det sies at antallet dyr i 

Finnmark er svært lavt til tross for den prosentvise økningen. De største ammeku-kommunene 

i Troms er Lenvik og Skånland.  

Produksjonen av storfekjøtt samlet har gått tilbake med 13 prosent i Troms, mot en 

nedgang på ti prosent på landsbasis.  

 

Tabell 3.1 Utviklingen i dyretall, melkeku og ammeku, i perioden 2006–2015  

 Melkekyr Ammekyr 
  2006 2015 Endring 2006 2015 Endring

Harstad 473 503 6 % 87 173 99 %

Tromsø 314 242 ‐23 % 17 25 47 %

Kvæfjord 338 413 22 % 25 20 -20 %

Skånland 139 68 ‐51 % 113 124 10 %

Ibestad 111 84 ‐24 % 7 2 -71 %

Gratangen 48 51 6 % 3 0 -100 %

Lavangen 0 0   52 9 -83 %

Bardu 474 358 ‐24 % 66 59 -11 %

Salangen 173 81 ‐53 % 20 26 30 %

Målselv 649 634 ‐2 % 66 146 121 %

Sørreisa 51 26 ‐49 % 15 0 -100 %

Dyrøy 105 107 2 % 7 0 -100 %

Tranøy 107 61 ‐43 % 25 31 24 %

Torsken 0 0   0 0  

Lenvik 170 63 ‐63 % 165 166 1 %

Balsfjord 1 398 1 033 ‐26 % 97 86 -11 %

Karlsøy 0 0   9 37 311 %

Lyngen 283 247 ‐13 % 14 1 -93 %

Storfjord 25 6 ‐76 % 63 3 -95 %

Kåfjord 266 259 ‐3 % 3 13 333 %

Skjervøy 0 0   0 0 

Nordreisa 429 273 ‐36 % 3 15 400 %

Kvænangen 78 69 ‐12 % 0 7 

Totalt 5 631 4 578 ‐19 % 857 943 10 %
Kilde: Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd, 2006 og 2015. 

 

Antallet sau over ett år har holdt seg rimelig stabilt på landsbasis i perioden 2006–2015. Det 

har vært en svak økning på 1,4 prosent. Troms står i 2015 for om lag fem prosent av 

besetningene på landsplan, målt i antall dyr. Utviklingen har imidlertid vært negativ i Troms. 

Totalt sett har antallet ett år gamle sauer gått tilbake med nær 6000 dyr, noe som utgjør 12 

prosent. Dette står i en sterk kontrast til utviklingen i Østfold, der antallet har økt med 52 

prosent og i Vestfold, som har hatt en økning på 40 prosent i samme periode.  
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Tre av kommunene i Troms har hatt en økning i antallet sau. Dette er Ibestad, som har hatt en 

økning på 33 prosent, Sørreisa, med 28 prosent, og Salangen, som har økt med 18 prosent. Til 

sammen utgjør det om lag 700 dyr. Kommunene som har hatt størst prosentvis nedgang er 

Kvænangen, 71 prosent, Bardu, 29 prosent, og Tranøy med en nedgang på 27 prosent. I antall 

dyr er det Balsfjord og Harstad som har hatt den største nedgangen, med mer enn tusen dyr 

hver.  

Troms har tradisjonelt vært et fylke der produksjonen av geitemelk har stått sterkt. I 2015 

er det fortsatt geit i 14 av kommunene, dette er fire kommuner færre enn i 2006. Antallet 

melkegeiter har gått tilbake med hele 30 prosent i tiårsperioden. Størst har nedgangen i antall 

dyr vært i Balsfjord, Tromsø og Salangen. I Harstad, Sørreisa, Gratangen og Tranøy, er det 

ikke lenger geiter igjen. Tre av kommunene, Bardu, Dyrøy og Målselv, har økt antallet dyr. I 

Målselv dreier det seg imidlertid bare om en økning på 1 prosent, men de to øvrige har hatt en 

prosentvis økning på henholdsvis 232 og 58 prosent. Noe av grunnene til den kraftige 

nedgangen i antallet geiter er sannsynligvis prosjektet «Friskere geiter» (se boks under). Det 

er også en større nedgang i geiteprodusenter enn blant gårdbrukere totalt sett. Mens det var 

136 produsenter i 2006, så er antallet nede i 61 i 2015, noe som er en nedgang på 55 prosent. 

Kvoteoppfyllingsgraden er god på geitemelk, og kvoten har i perioder blitt redusert. Det er 

derfor ikke det samme rommet for å øke denne produksjonen, på samme måte som det er for 

kumelk, med mindre det skapes nye anvendelsesområder for melken.   
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Tabell 3.2 Utviklingen i dyretall, melkegeiter og sau over ett år, i perioden 2006–2015  

 Melkegeiter3 Sau over ett år 
 2006 2015 Endring 2006 2015 Endring 

Harstad 47 0 -100 % 5 267 4 224 -20 %

Tromsø 1 190 692 -42 % 3 890 3 406 -12 %

Kvæfjord 191 140 -27 % 3 871 3 303 -15 %

Skånland 0 0  1 637 1 232 -25 %

Ibestad 414 339 -18 % 1 139 1 140 0 %

Gratangen 92 0 -100 % 1 303 1 083 -17 %

Lavangen 0 0 1 248 1 210 -3 %

Bardu 91 302 232 % 1 507 1 065 -29 %

Salangen 465 49 -89 % 1 694 2 006 18 %

Målselv 265 268 1 % 2 288 2 309 1 %

Sørreisa 85 0 -100 % 1 190 1 523 28 %

Dyrøy 57 90 58 % 1 334 1 228 -8 %

Tranøy 157 0 -100 % 651 476 -27 %

Torsken 0 0  312 237 -24 %

Lenvik 370 133 -64 % 2 746 2 211 -19 %

Balsfjord 2 403 1 723 -28 % 6 700 5 554 -17 %

Karlsøy 1 073 720 -33 % 1 202 1 161 -3 %

Lyngen 953 831 -13 % 4 215 4 177 -1 %

Storfjord 936 660 -29 % 931 768 -18 %

Kåfjord 1 189 1 001 -16 % 2 270 1 996 -12 %

Skjervøy 0 0 361 479 33 %

Nordreisa 918 643 -30 % 3 920 3 328 -15 %

Kvænangen 0 0 462 134 -71 %

Totalt 10 896 7 591 -30 % 50 138 44 250 -12 %
Kilde: Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd, 2006 og 2015. 

 

                                                 
3 Masse statistikk på geit fra TINE – mange år, siste er 2012. 
https://medlem.tine.no/cms/aktuelt/nyheter/statistikk/_attachment/319854?_ts=1443f392d8b 
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3.3 Produksjon 

Så langt har vi sett på dyretallene for de viktigste produksjonene i Troms. Med færre dyr blir 

det også lavere produksjon, selv om eksempelvis økt ytelse i noen grad kan kompensere for 

tapet.   

Ser vi på produksjonen av kumelk har den for landet som helhet hold seg på samme nivå 

som tidligere. Figur 3.6 viser utviklingen i perioden 2005–2014. Troms, har i perioden 

redusert produksjonen med hele 11 prosent. Noen fylker har økt, dette gjelder spesielt Østfold 

og Vestfold. Men også nabofylket til Troms, Finnmark, har økt produksjonen med ni prosent. 

Finnmark fikk økt sin kvote med 1 million liter i forbindelse med jordbruksoppgjøret i 2006. 

De øvrige fylkene med økning har økt leveransene innenfor sine fylkeskvoter, som ikke har 

vært utnyttet fullt ut tidligere.   

Troms er i samme selskap som de fleste andre kystfylkene. Hordaland har hatt en nedgang 

i produksjonen på 12 prosent, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har redusert med fire 

prosent hver.  

Friskere geiter 
Friskere geiter er et prosjekt som ble startet i 2001 av TINE SA. Målet var å bekjempe 

sykdommene CAE, byllesyke og paratuberkulose hos norske geiter. Sykdommen CAE ble 

funnet i ni av ti geiteflokker, byllesyke i sju av ti, og paratuberkulose forekom i store deler av 

Sør-Norge. Som følge av sykdommene ble dyrene langsomt avmagret. Dyrene hadde det ikke 

bra, og de produserte mindre melk og kjøtt enn friske dyr. Bøndene signerte forpliktende 

avtaler. Det viktigste virkemiddelet var å skille geit og kje ved fødselen, og kjeene ble plassert 

i egne fjøs der de fikk melk fra ku. Alle geitemødrene ble slaktet da melkingen ble avsluttet 

om høsten, og fjøsbygninger ble vasket og renovert. Friske kje ble hentet tilbake til fjøset og 

kom i melkeproduksjon året etter. Melkeytelsen har økt som en følge av 

sykdomsbekjempelsen. Norske geitebønder har gjennomført en kjempejobb over flere år. 

Prosjektet ble avsluttet i 2015, men de siste produsentene som har gjennomført saneringen vil 

være inne i et kontrollprogram fram til 2018 (Solverød og Lindheim 2015). 
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Figur 3.6 Produksjon av kumelk. Meierileveranse inkl. inkl. gårdssmør beregnet som 
melk, fylkestall (Endring i prosent i perioden 2005–2014) 

Kilde: Totalkalkylen. Nilf.  

Produksjonen av storfekjøtt har blitt skadelidende av nedgangen i antall melkekyr. På 

landsbasis har produksjonen gått tilbake med ni prosent. Årsaken til at den ikke er større, er at 

noe av nedgangen i den melkeavledede kjøttproduksjonen er erstattet av økt spesialisert 

kjøttproduksjon. Ser vi på den fylkesvise fordelingen, har Vestfold økt med 18 prosent, og 

Buskerud, Oppland og Hedmark har hatt en økning på fem prosent hver. De fleste fylkene har 

dermed gått tilbake, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag med 25 prosent, Hordaland 22 

prosent og Sogn og Fjordane med 18 prosent.   

11%

‐1%

3%

4%

‐9%

14%

‐4%

‐5%

3%

3%

‐12%

‐4%

‐4%

‐2%

2%

0%

‐11%

9%

0%

‐15% ‐10% ‐5% 0% 5% 10% 15%

Østfold

Akershus/Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust‐Agder

Vest‐Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør‐Trøndelag

Nord‐Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Hele landet



 

Utviklingen i jordbruket i Troms 21 

Figur 3.7 Produksjon av storfekjøtt, fylkestall (Endring i prosent i perioden 2005–2014) 

 
Kilde: Totalkalkylen - Nilf 

 

Også produksjonen av sau og lammekjøtt har gått tilbake i perioden. Her er reduksjonen på 

fem prosent. I tråd med at økningen i antallet sau over ett år, er det Østfold og Vestfold som 

har økt produksjonen mest, med henholdsvis 21 og 18 prosent. Den mest negative utviklingen 

finner vi i Aust-Agder, Telemark og Vest-Agder og Møre og Romsdal. Når produksjonen 

bare har sunket med tre prosent i Troms, mens vi i forrige delkapittel så at antallet sau over ett 

år har gått tilbake med 12 prosent, så kan det ha flere forklaringer. Det kan både skyldes at vi 

ikke ser på den samme tidsperioden, og det kan være at de som fortsatt driver med sau får 

flere lam per sau enn de som har gått ut av næringen4. Paradoksalt nok kan det også skyldes at 

flere sauer over ett år er sendt til slakt i perioden, nettopp fordi mange bruk har avviklet 

produksjonen.  

 

                                                 
4 I figurene som har vist Statistikk for søknad om produksjonstilskudd er årstallene 2006 og 2015. Tallene fra 
Totalkalkylen viser endringen mellom 2005 og 2014.  
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Figur 3.8 Produksjon av sau og lammekjøtt (Endring i prosent i perioden 2005–2014) 

 
Kilde: Totalkalkylen. Nilf.  
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4  Sammenligning mellom de nordligste fylkene 

I dette kapittelet blir melkeprodusenter i Nordland, Troms og Finnmark sammenlignet. 

Hensikten er å belyse hvordan ulike valg gir ulike resultater. Øyvind Hansen (2015) har 

utarbeidet et notat under navnet Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2013, basert på data 

fra driftsgranskningene. De tallene som presenteres i dette kapittelet er beregnet ut fra vedlegg 

til notatet hvor melkebruk i de tre fylkene er presentert hver for seg.  

Melkeprodusentene i de tre fylkene har mange fellestrekk, men også noen forskjeller. Det 

er færre melkekyr per bruk i Troms enn i de to andre fylkene, og Finnmark utmerker seg med 

å ha flest melkekyr per bruk. Et forenklet bilde er at man må ha mer grovfôrarealer dess 

lenger nord i landet man kommer, for å kompensere for dårligere vekstforhold og lavere 

avlinger. Når vi sammenligner melkebrukene i de tre nordligste fylkene, viser det seg likevel 

at melkebøndene i Troms skiller seg ut ved å ha 24 dekar per årsku, mens man i Nordland og 

Finnmark har henholdsvis 15 og 16 dekar. Det er betydelig mindre enn i Troms, og 

forskjellen kan ikke forklares ved at vekstforholdene generelt i Nordland og Finnmark er så 

mye bedre enn i Troms.   

 

Tabell 4.1 Hovedtrekk ved melkebrukene i driftsgranskningene (2013) 

 Nordland Troms Finnmark 
Antall bruk med melk 38 (623)5 15 (213) 9 (101) 
Grovfôr (dekar) 377,6 (384) 438,7 (430) 447,9 (489) 
Årskyr 23,7 (24,9) 18,6 (21,5) 29 (28,0) 
Dekar per årsku 15 24 16 
Kilde: Utregninger basert på Hansen (2015). 

 

4.1 Variable kostnader  

De variable kostnadene i jordbruket er sammen med de faste kostnadene med og påvirker 

hvilken lønnsomhet det er på bruket. I driftsgranskningene er det valgt å plassere 

utgiftspostene kraftfôr, andre fôrkostnader, inkludert beiteleie, såvarer, handelsgjødsel og 

kalk, plantevernmidler, konserveringsmidler, andre forbruksartikler med videre og kjøp av 

dyr inn i sekkebegrepet «variable kostnader».  

Som betegnelsen «variable» kostnader indikerer, har man her valgt å legge inn kostnader som 

kan variere ut fra nivået på produksjonen. Derfor vil vi også undersøke om det er forskjell i 

innsatsbruken mellom fylkene etter størrelsen på produksjonen på brukene. Det er to forhold 

                                                 
5 Tallene i parentes er gjennomsnittstall for alle melkeprodusenter i de tre fylkene slik de framgår i statistikk for 
søknad om produksjonstilskudd i 2015. 



24 Rapport 4–2016

som sier noe om størrelsen på produksjonen. Det ene er indirekte, gjennom hvor mange 

innsatsfaktorer man legger ned i produksjonen av fôr i forhold til hva man får tilbake. Det 

andre er bruken av innsatsfaktorer totalt sett i forhold til hvor mange liter melk som kan 

selges.  

Grovfôr 

Som vi så innledningsvis i dette kapittelet er det stor forskjell mellom de tre fylkene i antall 

dekar grovfôrareal som er til disposisjon per årsku. Ser vi på hvor mange fôrenheter hvert 

dekar gir, viser det seg også at Troms er det fylket hvor antallet fôrenheter er lavest, 212 per 

dekar, mot 288 og 264 fôrenheter i henholdsvis Nordland og Finnmark. Dette er også vist i 

Thuen m.fl. (2015), der det framgår i en analyse av data fra TINE Effektivitetskontroll. Det 

6 Statistikk fra søknad om produksjonstilskudd. 

Om å sammenligne fylkene ved hjelp av tall fra driftsgranskningene 

I analysene av driftsgranskningene som følger utover i dette kapittelet er det viktig å huske at 

resultatene fra driftsgranskningene ikke er utarbeidet med data fra alle melkebrukene i de tre 

fylkene, og at gjennomsnittsbetraktninger for driftsgranskningsbrukene kan avvike fra 

gjennomsnittet fra samtlige bruk i fylkene. Gjennomsnittstall vil også skjule store forskjeller 

for samtlige bruk i fylkene. Når det er sagt, mener vi likevel at analysen kan bidra til å sette 

fingeren på ulikheter som kan være nyttige å ha med seg videre, for å forstå utviklingen i 

fylkene. Men det er nødvendig å ta noen forbehold. I driftsgraskningene fra 2013 er det til 

sammen 888 enkeltbruk fra hele landet og med ulike produksjoner. Til sammen er det det 62 

melkebruk fra Nord-Norge med i driftsgranskningene, og disse fordeler seg med 38 i 

Nordland, 15 i Troms og 9 i Finnmark, slik det framgår av tabell 4.1. Antallet er ikke et høyt 

nok til å være sikker på representativiteten for hele fylket. Når vi kontrollerer mot alle 

melkeprodusentene i de tre fylkene i 20156, ser brukene i driftsgranskningene ut til å ha fanget 

opp hovedtrekkene i gjennomsnittlig antall melkekyr og dekar med grovfôr i de tre fylkene. I 

tabell 4.1 viser tallene i parentes samtlige melkebruk i de tre fylkene slik de framgår av 

statistikk for søknad om produksjonstilskudd i 2015. Av dette ser vi at brukene i Troms har tre 

flere melkekyr i virkeligheten enn gjennomsnittet av driftsgranskningen, mens brukene i 

Nordland og Finnmark har én melkeku mer enn i driftsgranskningene. I Nordland og 

Finnmark har melkeprodusentene mer grovfôrareal i statistikken over søknader om 

produksjonstilskudd enn i driftsgranskningene, mens de i Troms har ti dekar mindre, noe som 

betyr at forskjellene mellom fylkene er noe mindre enn driftsgranskningsbrukene gir uttrykk 

for. 
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lavere antallet fôrenheter per dekar forklarer også hvorfor melkeprodusentene i Troms må ha 

flere dekar til disposisjon per melkeku.  

De variable kostnadene som kan tenkes å virke inn på avlingsnivået, er handelsgjødsel, 

kalk og plantevernmidler. For handelsgjødsel og kalk ser vi at det brukes mindre per dekar i 

Troms enn i de to andre fylkene. Her er det et gjennomsnitt på 123 kr. per dekar i Troms, mot 

184 kr. i Nordland og 199 kr. i Finnmark. Det er langt større kostnader forbundet med 

handelsgjødsel og kalk enn med plantevernmidler og såvarer. Tabell 4.2 under viser hvordan 

de ulike postene fordeler seg blant melkeprodusentene både per dekar og per fôrenhet. Man 

bruker gjennomgående mindre av innsatsfaktorene i Troms enn i de to andre fylkene, men det 

er handelsgjødsel og kalk som utgjør den store forskjellen. Samlet sett på disse tre postene 

bruker bonden i Troms 145 kroner per dekar, mot 220,- i Nordland og 222,- i Finnmark.  

Siden antallet fôrenheter per dekar er lavere i Troms enn i de to andre fylkene, så utjevner 

forskjellen seg hvis vi måler kostnadene ved innsatsfaktorene etter hvor mange fôrenheter 

som produseres. Da bruker melkeprodusenten i Troms 68 øre per fôrenhet, mens 

melkeprodusentene i Nordland og Finnmark bruker henholdsvis 76 og 84 øre. Med andre ord 

produseres det billigere fôrenheter i Troms enn i de to andre fylkene, gitt at man ikke 

prissetter noen av de andre faktorene, som for eksempel alternativ bruk av jord og andre 

variable kostnader og faste kostnader.  

Tabell 4.2 Variable kostnader per dekar og per fôrenhet 

Nordland Troms Finnmark 

Antall årskyr 23,7 18,6 29,1 
Dekar per årsku 15 24 16 
Fôrenheter per dekar 288 212 264 
Handelsgjødsel og kalk per dekar 184 kr 123 kr 199 kr 
Handelsgjødsel og kalk per FEm 71 øre 58 øre 75 øre 
Plantevernmidler per dekar 5,30 kr 0,95 kr 0,75 kr 
Plantevernmidler per Fem 2 øre < 1 øre < 1 øre 
Såvarer per dekar 31 kr 21 kr 21 kr 
Såvarer per FEm 11 øre 10 øre 8 øre 
Sum handelsgjødsel, kalk, plantevern-
midler og såvarer per dekar 

220 kr 145 kr 222 kr 

Sum handelsgjødsel, kalk, plantevern-
midler og såvarer per FEm 

76 øre 68 øre 84 øre 

Kilde: Utregninger basert på Hansen (2015). 

Andre variable kostnader 

Det er flere variable kostnader i produksjonen enn de som virker direkte inn på 

grovfôrproduksjonen. Den største utgiftsposten innenfor gruppen variable kostnader er 

kraftfôr. Her brukes det totalt 331 000 kr. i Nordland, 274 000 kr. i Troms og 426 000 kr. i 

Finnmark. Per årsku er beløpene i de tre fylkene forholdsvis like. Størst sprik er det mellom 

Nordland og Troms, der Troms bruker om lag 800 kroner mer per ku i året enn Nordland. 
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Troms ligger også noe høyere enn de to andre fylkene per liter melk, 2,14 kr. mot 2,08 kr. per 

liter melk i Nordland og 2,01 kr. i Finnmark.  

Resterende utgifter som er kategorisert som variable i driftsgranskningene er «andre 

fôrkostnader inkl. beiteleie», «konserveringsmidler», «andre forbruksartikler m.v.» og «kjøp 

av dyr». Tabell 4.3 under viser hvor store kostnader som er forbundet med disse postene 

fordelt etter omsatt mengde melk. Troms har høyere kostnader forbundet med alle disse 

postene, med unntak av kjøp av dyr. Summerer vi opp de fire siste postene i gruppen variable 

kostnader ser vi at Troms bruker høyest beløp per liter melke, med kr. 3,26 per liter, Nordland 

kommer ut som nummer to, ikke så langt fra Troms, med kr. 3,16, og Finnmark er billigst, 

med kr. 3,00 per liter melk.  

Tabell 4.3 Variable kostnader uten betydning for grovfôrproduksjonen, per liter melk 

 Nordland Troms Finnmark 

Omsatt mengde melk, liter 159 161 128 304 211 568 
Kraftfôrkostnader per liter melk 2,08 kr 2,14 kr 2,01 kr 
Andre fôrkostnader, inkludert 
beiteleie per liter 

0,15 kr 0,22 kr 0,10 kr 

Andre forbruksartikler 0,64 kr 0,76 kr 0,50 kr 
Kjøp av dyr per liter 0,23 kr 0,08 kr 0,21 kr 
Konserveringsmidler 0,05 kr 0,07 kr 0,05 kr 
Til sammen andre variable 
kostnader per liter  3,16 kr 3,26 kr 3,00 kr 
Kilde: Utregninger basert på Hansen (2015). 

Summerer vi opp alle de variable kostnadene i tabell 4.2 og 4.3, kommer Finnmark best ut 

med kr. 3,47 per liter, mens Troms kommer dårligst ut med kr. 3,75, noe som er sju øre mer 

enn Nordland per liter. Forskjellen mellom Finnmark og Troms er på 28 øre per liter. 12 øre 

per liter kan forklares av høyere kraftfôrkostander per liter, og ett øre skyldes ulik bruk av 

innsatsfaktorer i grovfôrdyrkingen.  

Tabell 4.4 Sum variable kostnader per liter melk 

 Nordland Troms Finnmark 

Alle variable kostnader per liter 
melk 3,68 3,75 3,47 
Kilde: Utregninger basert på Hansen (2015). 

Oppsummerende kan vi dermed slå fast at med den mengden melk som i gjennomsnitt 

produseres på melkebruk i Troms, så taper melkeprodusenten i Troms kr. 45 523 kroner i året 

på forskjellen i bruk av innsatsfaktorer i forhold til melkeprodusentene i Finnmark, og kr. 
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12 096 i forhold til melkeprodusentene i Nordland. I det følgende vil vi se nærmere på de 

faste kostnadene. 

4.2 Faste kostnader 

De faste kostnadene til en bedrift er de kostnadene som på kort sikt ikke er påvirket av 

produksjonens omfang. Eksempel på faste kostnader er renter på lån, forsikringspremier, 

lokaler, maskiner med mer. I driftsgranskningene er de faste kostnadene gruppert etter 

postene i tabell 4.5. Ser vi først på summen av faste kostnader, varierer disse fra kr. 700 442 i 

Nordland, til kr. 809 716 i Finnmark. Troms befinner seg mellom de to ytterpunktene med 

735 736 kroner.  

Troms skiller seg ut allerede i første linje av tabell 4.5, med at det benyttes mer leid arbeid 

enn i de to andre fylkene. Videre skiller Troms-produsentene seg ut ved å bruke mindre på 

avskrivninger av driftsbygninger, men derimot mer på vedlikehold av driftsbygninger. 

Melkeprodusentene i Troms bruker imidlertid betydelig mindre på kvoteleie enn i de to andre 

fylkene7.  

Tabell 4.5 Faste kostnader  

Nordland Troms Finnmark

Leid arbeid 134 959 174 169 140 215
Drivstoff 40 101 43 301 53 623
Vedlikehold jord, veier, grøfter 
og vannanlegg 5 271 2 989 3 396
Vedlikehold driftsbygninger 42 622 52 956 38 514
Vedlikehold traktor og maskiner 78 204 86 442 108 838
Avskrivninger jord, veier, 
grøfter og vannanlegg 432 1 197 195
Avskrivninger driftsbygninger 87 384 62 763 84 107
Avskrivninger traktor og 
maskiner 77 824 76 297 95 237
Maskinleie 71 828 102 118 96 012
Leie av bygninger 723 
Leie av kvote 15 269 893 12 691
Andre faste kostnader 146 548 131 888 174 888
Sum faste kostnader 700 442 735 736 807 716
Kilde: Hansen (2015). 

Som nevnt er faste kostnader på kort sikt uavhengig av omfanget av produksjonen, i 

motsetning til de variable. Like fullt er det interessant å se hvor høye kostnadene er i forhold 

til det som er salgsvaren, nemlig melken. I tabell 4.6 framgår det at de faste kostnadene utgjør 

7 Produsentene i driftsgranskningene i Troms har en kvoteoppfyllingsgrad på 85,6 prosent, mens Finnmark har 
97,3 og Nordland har 93,1. Dette er høyere enn gjennomsnittet for alle fylkene i 2013.  
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5,73 kroner per liter melk omsatt i Troms, mot kr. 4,40 i Nordland og kr. 3,82 i Finnmark. 

Siden det egentlig ikke er veldig store forskjeller i de faste kostnadene mellom fylkene, 

skyldes forskjellen i hovedsak at mengden melk varierer mye mellom fylkene. Dersom 

melkeprodusenten i Troms hadde hatt samme volumet som produsenten i Finnmark, så hadde 

de faste kostnadene vært på kr. 3,48 per liter, og dersom det var volumet til melkeprodusenten 

i Nordland, så hadde kostnadene per liter vært på kr. 4,62 per liter melk. Med andre ord, jo 

større produksjon, dess mindre andel utgjør de faste kostnadene per liter, og jo høyere blir 

lønnsomheten i produksjonen.  

Tabell 4.6 Sum faste kostnader per liter melk 

 Nordland Troms Finnmark 

Sum faste kostnader per liter 
melk 4,40 5,73 3,82 
Kilde: Utregninger basert på Hansen (2015). 

Figur 4.1 tydeliggjør noen av forskjellene i driftsoppleggene enda bedre, når vi fordeler de 

faste kostnadene per årsku. Spesielt fremtredende er forskjellen mellom de tre fylkene i hvor 

mye som brukes til leid arbeid per årsku. Melkeprodusentene i Troms bruker nær dobbelt så 

mye som produsentene i Finnmark og vesentlig mer enn produsentene i Nordland.  

Figur 4.1 Faste kostnader per årsku  

Kilde: Utregninger basert på Hansen (2015). 
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4.3 Inntektene 

Lønnsomheten til den enkelte gårdbrukeren avgjøres både av kostnadene i produksjonen og 

inntektene. Inntektene avgjøres av hvor mye som produseres og prisen på varen, og 

tilskuddene som gis til produksjonen. Tabell 4.7 viser den gjennomsnittlige forskjellen 

melkebrukene som er med i driftsgranskningene i de tre nordligste fylkene.  

Inntektene fra salg av melk varierer fra kr. 960 107 i Finnmark til 594 501 i Troms. 

Produsentene i Nordland selger melk for kr. 746 018 kroner. Melkeproduksjonen gir også 

inntekter fra salg av dyr til slakt, og her er forskjellene noe mindre mellom de tre fylkene. 

Finnmark selger minst dyr til slakt, og produsentene i Nordland selger mest. Forskjellen 

mellom Troms og Nordland ser ikke ut til å være større enn det som er naturlig ut fra at 

besetningene er noe større i Nordland enn i Troms. Melkeprodusentene i Finnmark ser ut til å 

drive mer spesialisert melkeproduksjon, og i mindre grad oppfôring av kalv til slakt. Derfor er 

også de totale inntektene fra storfeholdet per årsku mindre i Finnmark enn i de to andre 

fylkene.  

Summen av inntektene fra storfeholdet blir dermed noe utjevnet ved at Finnmark tjener 

mindre på å levere til slakt. Forskjellen mellom Troms, som har minst inntekter, og Finnmark, 

som har mest, er fortsatt stor, med mer enn 350 000 kroner mer til melkeprodusentene i 

Finnmark.  

Tilskuddene utgjør også en vesentlig del av inntektene i jordbruket. Formålet med 

tilskuddene i jordbruket er «å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de 

målsettinger som Stortinget har trukket opp». De fire hovedmålene er: Matsikkerhet, landbruk 

over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk (Landbruks- og matdepartementet 

2011-2012). De tilskuddsordningene som utgjør de største beløpene for melkeprodusentene er 

kulturlandskapstilskuddet, arealtilskudd til grovfôr, tilskudd til husdyr, driftstilskudd melk, 

distriktstilskudd melk, distriktstilskudd kjøtt og refunderte avløserutgifter. Alle disse 

tilskuddene er differensierte etter geografiske soner, utenom kulturlandskapstilskuddet, 

husdyrskuddet og avløsertilskuddet. I tillegg er det differensiering der de små får relativt mer 

enn de større på husdyrtilskuddet og driftstilskudd melk og storfe.  

I tabell 4.7 er tilskuddene presentert samlet som sum tilskudd. Også her er det 

produsentene i Finnmark som mottar det største beløpet, med i gjennomsnitt 933 786 kroner, 

mens produsentene i Nordland og Troms mottar henholdsvis 667 129 kroner og 723 522 

kroner i gjennomsnitt. Forskjellen er her størst mellom produsentene i Nordland og Finnmark. 

Fordeler vi tilskuddene etter antall årskyr, ser vi at Troms mottar mest per dyr, 38 899 kroner, 

mens melkeprodusenten i Nordland mottar 28 149 og produsenten i Finnmark befinner seg 

midt i mellom. Fordeler vi tilskuddet per liter melk, mottar melkeprodusenten i Troms mest, 

med kr. 5,64 per liter, mot kr. 4,41 i Finnmark og kr. 4,19 i Nordland.  

Med andre ord, summen av tilskudd øker jo lenger nord du kommer i landet, men målt 

etter produksjon kommer bonden i Troms ut med mest tilskudd når det deles både på antallet 

årskyr og på antall liter melk produsert. Sånn sett ser det ut som om Troms trekker nytte både 

av distriktsvirkemidler og strukturvirkemidler samlet sett.  
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Tabell 4.7 Inntekter og tilskudd fra storfeholdet 

 Nordland Troms Finnmark 

Inntekter fra salg av melk 746 018 594 501 960 107

Andre inntekter fra storfeholdet 337 542 265 572 258 643

Sum inntekter fra storfehold 1 083 560 860 073 1 218 750

Inntekter fra storfe per årsku 46 720 46 240 41 881

Inntekter fra storfe per liter melk 6,81 6,70 5,76

Sum tilskudd 667 129 723 522 933 786

Tilskudd per årsku 28 149 38 899 32 089

Tilskudd per liter melk 4,19 5,64 4,41
Kilde: Utregninger basert på Hansen (2015). 

 

I Figur 4.2 ser vi endringen i utbetalingen av de ulike tilskuddsordningene til 

melkeprodusentene som er med i driftsgranskningene i perioden fra 2009 til 2013. Som det 

framgår er den største endringen i distriktstilskudd storfe. Denne støtten gis på basis av levert 

mengde melk differensiert etter sone. Siden melkeprodusenten i Finnmark har økt 

melkeproduksjonen mest, er det også Finnmarks-produsenten som henter ut størst økning i 

denne støtteordningen. Produsentene i Troms henter ut større beløp på refusjon av 

avløsertilskudd og andre tilskudd enn melkeprodusentene i Nordland og Finnmark. Videre 

henter produsentene i Troms noe mer ut enn produsentene i Nordland på kulturlandskaps- og 

arealtilskudd, men mindre enn produsentene i Finnmark.  

  

Figur 4.2 Endring i utbetalt tilskudd (kroner) 
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Den samlede inntektsutviklingen er dermed basert på både salgsinntektene fra melk og kjøtt 

og tilskudd som er tenkt å utjevne ulike geografiske betingelser og ulempe ved å drive mindre 

bruk. Både tilskuddssatsene og målprisen er bestemt gjennom resultatet av forhandlingene 

mellom forhandlingspartene i jordbruket og som deretter vedtas av Stortinget. En forholdsvis 

høy andel av inntektsutviklingen er tatt ut ved at det er framforhandlet høyere pris. Tabell 4.8 

under viser utviklingen i målpris for de siste ti årene. Som det framgår har målprisen i løpet 

av tiårsperioden økt fra kr. 3,84 til kr. 5,28, en økning på til sammen 39,31 prosent. Dette er 

15,41 prosent mer enn for konsumprisindeksen for mat og drikke.  

 

 

Tabell 4.8 Endring i målpris og konsumprisindeks for alkoholfri mat og drikke siste ti år 

 

 

Spørsmålet er da om hvilken effekt prisøkningen på melk og kjøtt har hatt samlet sett, i 

forhold til hvilken effekt tilskuddene har hatt på inntektsutviklingen til melkeprodusentene i 

de tre nordligste fylkene.  Siden vi bruker tall fra Hansen (2015) er det igjen bare utviklingen i 

årene mellom 2009 og 2013 som framgår av figur 4.3 under. Her framgår det at produsentene 

i Finnmark er den soleklare vinneren både når det gjelder tilskudd og salgsinntekter, med en 

samlet økning på 634 000, mens melkeprodusenten i Troms har økt med 278 000 og i 

Nordland med 411 000. Forskjellen i salgsinntektene er her mye større enn i forskjellen i 

tilskuddene. Salgsinntektene har ingen dempende virkning på forskjellene i struktur. 

Tilskuddene har det samlet til en viss grad, men også en del av tilskuddene blir større for de 

større brukene.  

  

 

 

 

 

År Målpris Prosentvis økning Konsumprisindeksen 
for alkoholfri mat og 

drikke 
2006/2007 3,84 0,52 % 1,50 % 

2007/2008 3,94 2,60 % 2,60 % 

2008/2009 4,11 4,31 % 4,30 % 

2009/2010 4,41 7,30 % 4,20 % 

2010/2011 4,54 2,95 % 0,20 % 

2011/2012 4,66 2,64 % -0,10 % 

2012/2013 4,82 4,43 % 1,20 % 

2013/2014 5,05 4,77 % 1,10 % 

2014/2015 5,20 2,97 % 3,00 % 

2015/2016 5,28 1,54 % 3,80 % 

10 år  39,31 % 23,90 %  
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Figur 4.3 Inntektsutviklingen i melkeproduksjonen i perioden 2009–2013  

 
Kilde: Utregninger basert på Hansen (2015). 

 

I gjennomsnitt har melkeprodusentene i Troms et driftsoverskudd på 465 000 kroner, mens 

bonden i Nordland har 509 000 kroner og bonden i Finnmark har 656 000 kroner. Spesielt i 

Finnmark, men også i Nordland, er hovedgrunnene til at de har et større driftsoverskudd at de 

har flere melkekyr og dermed lavere faste kostnader per produsert enhet. I tillegg 

virkemidlene i jordbrukspolitikken klart gir mest igjen til de som driver stort. 

Melkeprodusentene i Troms ser dermed ut til å ha en uutnyttet mulighet til å forbedre det 

økonomiske resultatet. Kvoteoppfyllingsgraden er den laveste i landet. Det ser også ut som 

om grovfôrarealet kunne vært utnyttet bedre enn det gjøres i dag. Årsaken til at man ikke 

utnytter kvoten bedre kan være at det ikke er ledig kapasitet i fjøset. Melkeprodusentene i 

Troms kan se ut til å være på etterskudd i forhold til å investere i driftsbygninger som åpner 

for å ha flere dyr. I tabell 4.5 fremgikk det også at melkeprodusentene i Troms hadde lavere 

kostnader forbundet med avskrivninger på driftsbygninger og høyere kostnader til vedlikehold 

av driftsbygninger. Dette kan understøtte en teori om at investeringer i driftsbygninger kan 

være nødvendig for å øke produksjonskapasiteten.   

 

Tabell 4.9 Driftsoverskudd jordbruk 

 Nordland Troms Finnmark 
Driftsoverskudd jordbruk 509 033 464 718 655 893 
Kilde: Hansen 2015.  
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5  Avstander som ulempefaktor 

Samtidig som bruk har blitt lagt ned og jord leid ut til gjenværende bruk, har antallet 

landbrukseiendommer den enkelte gårdbruker økt. Til sammen er det 168 000 

landbrukseiendommer med jordbruksareal i materialet vårt.  

5.1 Forskjeller mellom fylkene i Norge 

I gjennomsnitt driver hver gårdbruker i Norge tre landbrukseiendommer, og én av fire 

landbrukseiendommer er ute av drift8. Gjennomsnittstallene på landsbasis dekker over at det 

er store forskjeller mellom fylkene. Nord-Norge skiller seg ut ved å ha det høyeste antallet 

eiendommer i landet per aktive gårdsbruk. Troms topper statistikken. Hver gårdbruker i 

Troms driver i gjennomsnitt seks eiendommer, mens Finnmark følger hakk i hæl med 5,4 

eiendommer og deretter Nordland med 4,7 eiendommer. Også gårdbrukerne i Aust-Agder og 

Vest-Agder driver mer enn fire eiendommer hver i gjennomsnitt.  

 
Figur 5.1 Gjennomsnittlig antall eiendommer i drift og ute av drift per gjenværende 

jordbruksbedrift (etter fylke) 

 
 

Figur 5.1 viser også hvor mange eiendommer som er ute av drift. Her er antallet størst i 

Finnmark, med 5,6 eiendommer i gjennomsnitt målt i forhold til antall gjenværende aktive 

gårdsbruk. Troms følger som nummer to, med 4,2 eiendommer og Nordland er tredje størst, 

                                                 
8 Én eiendom kan ha flere skifter.  
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med 2,5 eiendommer ute av drift. Den tradisjonelle driftsformen i Nord-Norge, med 

kombinasjonsbrukene, kan nok forklare noe av bakgrunnen for antallet bruk ute av drift. 

Mange av eiendommene er små jordlapper, som tidligere ga et tilskudd for familier som i 

hovedsak hentet inntektene fra annet hold, og når avstanden til nærmeste gjenværende bruk 

blir stor nok, så mangler interessen eller muligheten til videre drift.  

Figur 5.2 viser nettopp forholdet mellom størrelse på jordbruksarealet på 

landbrukseiendommen som er i drift og avstand til nærmeste aktive gårdsbruk. Agder-fylkene 

har de aller minste landbrukseiendommene, med i gjennomsnitt 39,3 og 41,4 dekar 

jordbruksareal. Troms følger deretter med 48,1 dekar. Gjennomsnittlig jordbruksareal per 

eiendom i drift for hele landet er på 87,5 dekar. Når det gjelder avstand fra eiendommene til 

nærmeste aktive driftssenter, så er den størst i Finnmark, med 1400 meter, nest størst i Troms, 

med drøyt 1200 meter og i Nordland er avstanden i overkant av 1000 meter. Også i Telemark 

og Agder-fylkene er avstanden større enn i gjennomsnitt for hele landet.  

 

 

 
Figur 5.2 Gjennomsnittlig størrelse på eiendommer i drift (høyre akse – daa) og 

gjennomsnittlig avstand til nærmeste driftssenter (venstre akse – meter) (etter 
fylke) 
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Til sammen mottok vi en oversikt over 186 058 landbrukseiendommer fra Nibio. Vi valgte å 

slette alle eiendommer som hadde 0 eller manglet informasjon om antall dekar jordbruksareal. 

Dette dreide seg om 17 445 eiendommer. I tillegg var det en del eiendommer som enten ikke 

hadde oppgitte koordinater eller hvor oppgitte koordinater opplagt var feil. Vi slettet derfor 

eiendommer som hadde 0 meter i avstand til både nærmeste og nest nærmeste driftssenter og 

de som hadde mer enn fem mil til nærmeste driftssenter. I den første gruppen var det 242 

eiendommer, og antallet eiendommer med mer enn fem mil var 319 eiendommer. Til sammen 

stod vi igjen med 168 052 eiendommer over hele landet. Det betyr at vi ikke har klart å luke 

bort alle feil.  
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For landet som helhet er det gjennomsnittlige jordbruksarealet på eiendommer som ikke 

lenger er i drift på 16,9 dekar. Det er her ikke veldig store forskjeller mellom fylkene, men 

kravet til størrelse ser ut til å være størst i Østfold og Akershus og minst i Agder-fylkene. I 

Nord-Norge liger størrelsen svært tett opp til gjennomsnittet for landet. Det gjør det derimot 

ikke når vi ser på avstanden mellom nærmeste aktive driftssenter og eiendommene ute av 

drift. Mens det eksempelvis er under én kilometer til disse eiendommene i Østfold og 

Akershus, så er avstanden i Finnmark mer enn seks kilometer, og i Troms og Nordland er 

avstanden nærmere tre kilometer.  

 

Figur 5.3 Gjennomsnittlig størrelse på eiendommer i ute av drift (høyre akse – daa) og 
gjennomsnittlig avstand til nærmeste driftssenter (venstre akse – meter) (etter 
fylke) 

 
 

5.2 Avstander og størrelse på jordbruksarealene i Troms 

Det viser seg å være en klar sammenheng mellom eiendommer i drift og nærhet til nærmeste 

aktive driftssenter. Av eiendommene som ligger mindre enn én kilometer fra nærmeste aktive 

driftssenter, er tre av fire i drift.  
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Figur 5.4 Alle landbrukseiendommer i Troms – andel i drift og ute av drift etter avstand 
fra nærmeste aktive driftssenter (prosent) 

 
 

Jo større jordbruksarealene på eiendommene er, dess større er sannsynligheten for at 

eiendommen er i drift. Er jordbruksarealet 20 dekar eller mindre, så er mindre enn fire av ti 

eiendommer i drift, men dersom jordbruksarealet er større enn 80 dekar, så er 97 prosent i 

drift. 

 

Figur 5.5 Alle landbrukseiendommer i Troms – andel i drift og ute av drift etter størrelse 
på jordbruksarealet (prosent) 

 
 

Figur 5.6 og 5.7 viser hvordan det er de minste arealene som i størst grad påvirkes av avstand, 

mens i alle fall i Troms, så er gårdbrukerne villige til å kjøre nærmest hvor langt som helst for 

å drive jorda på de største arealene. I figur 5.6 framgår det at dersom jordbruksarealet er under 

20 dekar, og avstanden fra nærmeste aktive driftssenter er under én kilometer, så er fire av ti 

eiendommer i drift. Deretter synker andelen eiendommer i drift jo større avstanden til 
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nærmeste aktive driftssenter er. Hvis det er fire kilometer eller mer, er bare 13-15 av 

eiendommer i drift.   

 

Figur 5.6 Landbrukseiendommer i Troms med mindre enn 20 daa jordbruksareal – andel 
i drift og ute av drift etter avstand fra nærmeste aktive driftssenter (prosent) 

 
 

Når jordbruksarealet på eiendommen er mer enn 80 dekar, så er så godt som alle 

eiendommene i drift, uavhengig av hvilken avstand det er til nærmeste aktive driftssenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kartutsnitt fra Tranøy. http://gardskart.skogoglandskap. 
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Figur 5.7     Landbrukseiendommer i Troms med 80 daa eller mer jordbruksareal – andel i 
drift og ute av drift etter avstand fra nærmeste aktive driftssenter (prosent) 

Samtidig som gårdbrukerne i Troms i gjennomsnitt driver flest eiendommer enn i noen andre 

fylker, i gjennomsnitt seks per gårdbruker, så er også leiejordsandelen høyest i landet, med 59 

prosent. I boksen på neste side er det et illustrerende eksempel på hvilke utfordringer som 

følger med dette. 

5.3 Avstander og størrelser på jordbruksarealene i 
kommunene i Troms 

I tabell 5.1 framgår det hvilke avstander som gjelder på kommunenivå mellom nærmeste 

aktive driftssenter og eiendommer som er i drift og avstanden til de eiendommene som er ute 

av drift. Tallene er oppgitt i meter, og målet er også her i luftlinje. Det framgår at det er store 

forskjeller mellom kommunene.  

Kortest er avstanden mellom driftssentrene og eiendommene i drift i Kåfjord, og lengst er 

de i Torsken, der det i gjennomsnitt er en avstand på 5,5 kilometer. Gjennomsnittsavstanden 

for gårdsbrukene som ikke er i drift er kortest i Harstad, med 900 meter, og lengst i Berg, 

med16 kilometer. Nå er det da heller ingen aktive bruk igjen i Berg kommune, og alle 

landbrukseiendommene har gått ut av drift. 

Det er vanskelig basert på disse tallene å se noen klar sammenheng mellom avstand til 

eiendommer ute av drift og utviklingen i jordbruksareal i drift i kommunene. For eksempel 

har både Karlsøy og Kåfjord omtrent like store avstander både til eiendommer i drift og 

eiendommer ute av drift, men Karlsøy har økt sitt jordbruksareal med seks prosent, mens 

Kåfjord har redusert jordbruksarealet med hele 38 prosent.  

98 95 94
88

100 96 97

2 5 6
12

0 5 3

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Under 1 km 1–2 km  2–3 km 3–4 km 4–5 km 5 km eller
mer

Alle

Ikke i drift

I drift



 

Utviklingen i jordbruket i Troms 39 

Tabell 5.1 Avstander og utvikling i jordbruksareal i drift etter kommuner 

 Avstand til nærmeste 
driftssenter 

(Meter) 

Antall eiendommer ute av 
drift 

Utvikling i 
jordbruksareal 

i drift
 Eiend. i 

drift 
Eiend. ute 

av drift 
 

Harstad 631 995 138 ‐2 %

Tromsø 1 832 3 425 685 ‐11 %

Kvæfjord 694 1 722 62 ‐3 %

Skånland 971 2 402 146 ‐19 %

Ibestad 1 425 1 593 101 ‐2 %

Gratangen 1 182 2 702 102 ‐7 %

Lavangen 455 2 384 100 ‐1 %

Bardu 1 146 2 225 73 ‐1 %

Salangen 1 672 2 392 116 ‐21 %

Målselv 1 163 1 343 149 4 %

Sørreisa 1 385 1 761 194 3 %

Dyrøy 1 213 2 212 148 ‐19 %

Tranøy 2 039 3 433 194 ‐33 %

Torsken 5 516 11 399 32 ‐14 %

Berg 0 16 442 31 

Lenvik 1 266 2 251 358 ‐18 %

Balsfjord 811 1 146 271 ‐14 %

Karlsøy 3 237 4 955 247 6 %

Lyngen 1 161 3 135 102 1 %

Storfjord 2 100 2 247 96 ‐24 %

Kåfjord 500 1 314 127 ‐12 %

Skjervøy 2 143 5 193 102 35 %

Nordreisa 1 456 2 818 158 ‐7 %

Kvænangen 3 224 4 722 211 ‐38 %
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Om å drive 60 eiendommer 
Einar Johan Dons på Ibestad er et eksempel på hvordan det er å drive flere eiendommer. Han 
driver mer enn 60 eiendommer og om lag 180 teiger. Til sammen er det 870 dekar med 
grovfôr.  Eiendommene som er lengst unna er det 13 kilometer å kjøre til. Bygda der har ca 90 
dekar med jordbruksareal. Innhøstingen av de 60 eiendommene tar om lag fire uker fra den er 
startet til den er ferdig. De mange eiendommene og teigene gjør det tungvint med transport og 
flytting av utstyr. 
  
 På en eiendom ligger det gjerne noe jord nedenfor veien, noe jord ovenfor veien, noe ved siden av huset            

og noe bak huset. Det er tungvint med 180 teiger, det blir mye flytting av utstyr. Men vi trives jo med dette, 
så det er ikke bare å slutte heller.  

  
 Det er klart, på de eiendommene som ligger mer enn 7–8 kilometer unna, så er det ikke lønnsomt å kjøre 

møkk. Alle blir jo gjødsla, men de som ligger langt unna blir bare gjødsla med kunstgjødsel. Men vi har 
utvida arealet gradvis, det blir to – tre nye eiendommer for hvert år, så det går seg jo til. 

 
 Men det er ikke enkelt å få til innhøstingen. Alle vil jo gjerne ha det slått rundt husene sine. Og de ringer og 

spør om jeg ikke kan komme. Men alt tar jo sin tid. Av og til rekker jeg ikke å slå rundt husene til folk før de 
har dratt hjem fra ferie.  

 
Det største problemet er å komme til bunns i eiendomsforholdene. Einar har planer om å 
investere i nytt fjøs, men Innovasjon Norge og andre banker krever at det er kontrakter på 
minst 80 prosent av eiendommene. Dette er det ikke helt enkelt å få til. Flere av eiendommene 
har flere eiere som sitter i uskiftet bo, og det kreves underskrifter av samtlige. På andre 
eiendommer er det vanskelig for eieren å forstå hvorfor det skal skrives kontrakt, og de er 
uvillige. Sånn som det ser ut nå, så vurderer Einar å skrinlegge planene om å bygge nytt fjøs.  
 
Einar har i dag en melkekvote på 320 000 liter og 44 årskyr. Han har 32 båsplasser, noen i 
fjøset og i tillegg ungdyr i et eldre fjøs. Hovedfjøset er fra 1975. Einar har fulgt råd fra TINE 
om å utvide drifta med utegangerkyr i påvente av at han får et nytt fjøs på plass, men 
fjøsstellet er mer arbeidskrevende med utegangerkyrne. Dersom nytt fjøs kommer på plass, er 
planen å utvide kvoten til 400 000 liter. 
 
Det er en fordel med å drive mange eiendommer også: 
 
 Dersom en av eiendommene skulle bli solgt, og ny eier ønsker å ha noen geiter gående, så er ikke det så 

farlig. Det er nok jord å ta av her, så sårbar på den måten er vi i alle fall ikke.  
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6   Hvorfor ligger Troms i front av utviklingen? 

I dette kapittelet vil vi forsøke samle trådene. Hva er bakgrunnen for at Troms ser ut til å være 

i front av en utvikling der stadig flere bruk legger ned og areal går ut av drift?  

Utviklingen i Troms ikke er enestående. Jord går ut av drift i alle fylker med en stor andel 

grovfôrproduksjon, bortsett fra Rogaland. Når Troms ligger i front, så er fylket tett fulgt av 

Møre og Romsdal, Nordland, og også i Finnmark har areal gått ut av drift de ti siste årene.  

Lønnsomhet har blitt trukket fram som et problem for landbruket. Spesielt i fasen når man 

står overfor et behov for å foreta større investeringer, så må man ta i betraktning hvilken 

inntjening som er nødvendig for å kunne bære kostnadene ved større investeringer. Det har 

heller ikke vært vanskelig å finne alternative inntektsmuligheter utenfor landbruket det siste 

tiåret i noen deler av landet.  

Kombinasjonsjordbruket 

Det store antallet landbrukseiendommer i Troms henger sammen både med topografi og den 

historiske utviklingen av husholdsstrategien i fylket. Fisket var tradisjonelt den viktigste 

formen for inntektsbringende arbeid, og husdyrholdet hadde en betydning for husholdets 

selvforsyning av jordbruksvarer. Dette samsvarte også med arbeidsdelingen mellom kvinner 

og menn, der mannen var på fiske og tok ansvar for onnearbeidet. Denne arbeidsdelingen stod 

sterkt på 1800-tallet, og forsvant gradvis fram mot 1950. Dette gjorde at gårdene i 

utgangspunktet ikke var så store, og eiendommene ble i større grad delt opp mellom barna enn 

i resten av landet, der eldste sønn overtok hele eiendommen. Denne historiske utviklingen 

bidro at fylket fikk en småbruksstruktur.  

Topografi 

Samtidig er topografien i fylket utfordrende. Yttersiden (vestsiden) preges av et landskap godt 

hevet mot åpent hav eller vide sund og fjorder. Stedvis er det lune områder med bjørkeskog 

og små dyrkbare områder. Jordbruket i denne landskapsregionen har vært sterkt knyttet til 

fiskerbondebruket. På de større øyene og sør i Troms er det fortsatt noen aktive bruk i drift. 

Kommuner som har denne typen jordbrukslandskap er Tromsø, Karlsøy, Berg og Torsken. En 

annen jordbrukslandskapsform er fjordene, som i Nord-Norge er kortere og bredere enn 

lenger sør i landet. De er omkranset av fjell, og jordbruksjorda ligger enten i smale striper 

langs strandkanten eller i fjordbotnene. Det har vært betydelig nydyrking i denne regionen. 

Melkekubesetningene er ofte små, og småfeholdet dominerer. Kommuner som har arealer 

innenfor denne jordbruksregiontypen i Troms er: Kvæfjord, Harstad, Skånland, Gratangen, 

Lavangen, Salangen, Dyrøy, Tranøy, Lenvik, Balsfjord, Tromsø, Lyngen, Karlsøy, 

Kvænangen og Nordreisa. En tredje type jordbrukslandskap finner vi i de østlige delene av 

Troms. Typisk er brede barskogdominerte daler med elvesletter som ofte er beskyttet av høye 

fjell. Mesteparten av den dyrka jorda ligger på flate elvesletter, men det er også enkeltbruk og 
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grender i trange sidedaler. Teigstørrelsene i denne jordbruksregionen kan være relativt store, 

men det er også mindre og mer spredte arealer. Kommunene som befinner seg i denne 

jordbruksregionen er: Bardu, Sørreisa, Målselv, Balsfjord, Storfjord, Kåfjord og Nordreisa 

(Puschmann og Stokstad 2010).  

Spredte arealer og oppsplittet eiendomsstruktur har ført til at bonden i Troms i 

gjennomsnitt driver det høyeste antallet eiendommer i Norge. Som det framgikk av kapittel 5 

driver bonden i Troms hele seks eiendommer hver i gjennomsnitt, mens det er 4,2 

landbrukseiendommer per aktive utøver som er ute av drift. I denne rapporten har vi vist at 

størrelsen på ledige arealer er avgjørende for hvor langt det er hensiktsmessig å kjøre for drive 

arealene.  

Vi har også fått indikasjoner på at bonden i Troms driver ekstensiv fôrproduksjon. Dette er 

ikke nødvendigvis en ulempe. Jordbruksarealer holdes i drift, og arealene gror ikke igjen. 

Fylket er også et viktig turistfylke, og selv om det ikke er mye gjenværende gårdsdrift for 

eksempel på Senja, kan det være et ønske om å få slått graset av hensyn til landskapsbildet 

også på «yttersida».  

Dersom vi stoler på at driftsgranskningene er representative, ser det heller ikke ut som om 

den ekstensive driften er ulønnsom. De variable kostnadene som har betydning for 

fôrdyrkingen (tabell 4.2) viser seg å være lavere per fôrenhet enn både i Finnmark og 

Nordland.  

Det kan også være at ekstensiv drift, med bruk av mange eiendommer, kan være en måte å 

redusere risiko ved overvintringsskader, som man har vært mer plaget av i deler av Troms enn 

i nabofylkene. Som vi så av illustrasjonen fra Ibestad i kapittel 5, er det også en mindre risiko 

hvis en av utleierne av jord skulle bestemme seg for å bruke jorda selv. 

Til tross for at gårdbrukerne i Troms driver ekstensivt, er det et høyt antall eiendommer 

som ikke blir drevet i dag, og fortsetter utviklingen i samme retning, vil det bli flere av disse. 

Utviklingen i Troms ser på ingen måte ut til å ha stoppet opp. Blant annet overgangen til 

løsdriftsfjøs, og svak lønnsomhet på grunn av størrelsen på enhetene, kan innebære at man de 

kommende årene kan oppleve mange nedlegginger. 

Arbeid ved siden av gårdsdriften  

Mange gårdbrukere har lønnet arbeid utenfor landbruket. Spørsmålet er om dette kanskje kan 

være mer vanlig i Troms enn andre steder. Fylket har en senterstruktur som gjør at det er 

relativt lett å finne alternativ sysselsetting i alle deler av fylket. Det er vanskelig å finne 

sammenligningsgrunnlag nasjonalt. I hvor stor grad det er vanlig å være i lønnet arbeid 

varierer mellom produksjonsretningene. Mest vanlig er det blant kornprodusentene. 

Husdyrproduksjonene er i større grad en heltidsaktivitet, men saueholdet er her et unntak. 

Fylkesvise sammenligninger vil bære preg av at det er ulike produksjoner i fylkene. På tross 

av dette, og selv om datagrunnlaget er lite på fylkesnivå, velger vi å presentere tall fra 

AgriAnalyses Landbruksbarometer fra 2015. Av 24 gårdbrukere i Troms som har besvart 

spørsmålet, oppgir 21 prosent heltidsarbeid, 42 prosent deltidsarbeid og 38 prosent svarer 

benektende på arbeid ved siden av gårdsdriften. Det er dermed en lavere andel både i 
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heltidsarbeid og uten lønnsarbeid, mens en noe høyere andel som oppgir at de jobber deltid 

enn i landet samlet sett.  

 

Tabell 6.1 Har du arbeid utenfor gården i dag? 

 Nordland Troms Finnmark Hele landet

Ja, heltid 30 21 50 34

Ja, deltid 16 42  23

Nei 54 38 50 43

N.  51 24 2 1110

 

Selv om vi ikke finner holdepunkter her for at gårdbrukerne i Troms jobber mer utenom 

gårdsdriften, så vil de alternative sysselsettingsmulighetene kunne bidra til å gjøre det enklere 

å avvikle gårdsdriften og gå over i annet arbeid.  

Lav kvoteoppfylling  

Det har vært nevnt tidligere i rapporten at kvoteoppfyllingsgraden for kumelk i Troms er lav. I 

kvoteåret 2013/2014 var den lavest i landet, med 77,1 prosent, mot et gjennomsnitt på 88,9 

for alle fylkene. Blant driftsgranskningsbrukene var den høyere i 2013, med 85,6 prosent, 

men den var fortsatt godt under nivået i både Nordland og Finnmark. Dette betyr at 

melkeprodusentene i Troms kunne ha økt lønnsomheten hvis de hadde benyttet 

mulighetsrommet som finnes.  

 

Figur 6.1 Kvoteoppfyllingsgraden for kvoteåret 2013/2014 

Kilde: Tine. 

 

Det er lite som tyder på at grunnen til at man ikke produserer mer er mangel på grovfôrareal. I 

kapittel 4 ble det nevnt at årsaken kan ligge i manglende plass i driftsbygningene.  
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Fjøs fra 70-tallet  

Landbruket over hele landet står overfor et krafttak for å investere i nye fjøs. Bakgrunnen for 

dette er både kravet om løsdrift, men også at mange driftsbygninger ble bygd på 1970-tallet 

og er små og modne for utskiftning. I kapittel 4 så vi også at avskrivningene i Troms var 

mindre enn i Nordland og Finnmark, og at det ble brukt mer på vedlikehold i driftsbygninger i 

Troms enn i nabofylkene. Dette kan bety at Troms henger etter andre fylker i å fornye 

driftsbygningene. Figur 6.2 gir en sterk indikasjon på at dette stemmer. Bare om lag en 

tredjedel av melken fra Troms kommer fra løsdriftsfjøs, og Troms er sammen med Aust-

Agder det fylket som har lavest andel.  

 

Figur 6.2 Andel melk levert fra løsdrifter  

 
Kilde: Tine. 

 

 

Tabell 6.2 Søknader om investeringsmidler fra Innovasjon Norge 2006–2015 

 Antall søknader hele 
landet 

Antall søknader i 
Troms 

Troms sin andel av 
søknadene 

2015 1248 39 3,1 % 

2014 1386 58 4,2 % 

2013 1503 83 5,5 % 

2012 1459 95 6,5 % 

2011 1451 93 6,4 % 

2010 1594 78 4,9 % 

2009 1798 98 5,5 % 

2008 1591 82 5,2 % 

2007 1657 93 5,6 % 

2006 1748 105 6,0 % 
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Ser vi på tall fra søknader om investeringsmidler fra Innovasjon Norge, viser det seg at 

antallet søknader i hele landet har gått tilbake i løpet av tiårsperioden. Samtidig har andelen 

av søknader som kommer fra Troms gått tilbake fra seks prosent i 2006 til 3,1 prosent i 2015. 

Samtidig vet vi at det over hele landet er mangel på investeringsmidler, og at midlene brukes 

opp i Troms også.  

Leiejordsproblematikken 

Et problem for gårdbrukerne i Troms, er at mange rett og slett ikke kommer i posisjon til å 

søke om investeringsmidler. Fylket er et av fylkene med den høyeste andelen leiejord i Norge, 

med hele 59 prosent i 2012 (Eldby og Fjellhammer 2014). 

 Mange sliter med å få kontrakter på leiejorda, og både Innovasjon Norge og banker krever 

kontrakt på minst 80 prosent av arealet for å vurdere å gi lån. Mange eiere ser ikke hensikten 

med å undertegne kontrakt, og er uvillige eller nekter. Samtidig sitter også mange i uskifta bo, 

og eiendomsforholdene er uklare. Uviljen til å undertegne kontrakter ser ut til å være større i 

Troms enn mange andre steder i landet. Odd-Arild Finnes, ved Nibio forklarer det slik: 

Mange oppfattet det som farlig å undertegne papirer. I Troms ble det kjørt en tøff linje i 
forhold til vanhevda jord tidlig 70-tallet. Det satt en myndig fylkeslandbrukssjef i fylket, og det 
ble sendt brev og nærmest truet med at man kunne miste eiendomsretten hvis man ikke gjorde 
noe med det. Dette vekte følelser og folk ble skeptiske til landbruksmyndighetene.  

Hvor vanskelig det er å inngå kontrakter avhenger også av landbruksmyndighetene i 

kommunene. Det dreier seg om å legge til rette for forhandlinger om kontrakter. Man kan ta 

de forbeholdene man vil i kontraktene, og dermed er det ofte snakk om å få til gode 

forhandlinger. Ikke alle bønder er så flinke forhandlere. Her dreier det seg nok både om 

bevisstgjøring av de som eier landbruksjord, tilrettelegging fra landbruksmyndigheten og 

fleksibilitet fra gårdbrukernes side.  
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